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Voorwoord

Na de commissie Dijsselbloem lagen de politieke 
ambities voor het onderwijs onder een vergroot-
glas. Veranderingen moeten van onderop 
komen , dus scholen en leraren zijn nu aan zet. 
Zo komen er tal van signalen en initiatieven 
vanuit de praktijk. Sommige initiatieven schuren 
tegen het stelsel aan. Denk bijvoorbeeld aan de 
samenwerking tussen speciaal en regulier onder-
wijs, de overgang van primair naar voortgezet 
onderwijs (de 10-14 colleges) of de ontwikkeling 
van integrale kindcentra (van 0 tot 15 jaar). 
Belangrijke drijfveer voor deze initiatieven is een 
aantal uitdagingen die het onderwijs behoorlijk 
onder druk zetten, zoals de groeiende ongelijk-
heid en het lerarentekort. Daarom is het niet 
verbazingwekkend dat er stemmen opgaan om 
opnieuw na te denken over de inrichting van het 
onderwijs. Er worden grote termen gebruikt: 
redesign, resetten, of deltaplan voor het onder-
wijs. Het is zeer uitdagend om na te denken over 
die verbeteringen. 

We zijn trots dat we in deze bundel veel kennis 
hebben kunnen vergaren in de vorm van 
inleidingen van een aantal hoogleraren. Aanslui-
tend vond er ook een ‘bestuurlijke battle’ plaats 
met bestuurders uit onderwijs en opvang. 
Samen geven deze bestuurders leiding aan bijna 
300 locaties: kinderopvang, primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs. Op basis van stellingen 
toetsten zij de ontwikkelingen en wogen die 
op maatschappelijke en praktische waarde. De 
hoogtepunten van die bestuurlijke battle kunt 
u ook terugkijken op de website van Sardes. 

Wij zijn er van overtuigd dat er de komende
jaren veel gaat gebeuren in het funderend 
onderwijs, samen met de kinderopvang. 
Ontwikkelingen waar wij als Sardes graag 
aan mee denken, en meedoen. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van de 
bundel. 

Hermann van Holt 
Directeur Sardes 
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De huidige organisatie en inhoud van het basis- en voortgezet onderwijs zijn al 
lange tijd min of meer onveranderd. Ouders van een kind dat voor het eerst 
naar het voortgezet onderwijs gaat, zijn vaak verbaasd: er is in de afgelopen 
jaren veel hetzelfde gebleven!

Redactioneel

De laatste stelselveranderingen vonden in de 
jaren negentig plaats; denk aan het vmbo en 
de tweede fase (het Studiehuis). Er waren wel 
ontwikkelingen, zoals de introductie van de 
vakken burgerschap en mediawijsheid, maar die 
verliepen relatief geruisloos. Alleen de invoering 
van passend onderwijs in 2014 was een vrij 
omvangrijke beleidswijziging.

De politieke en beleidsmatige voorzichtigheid 
om wijzigingen door te voeren, had alles te 
maken met het advies van de commissie 
Dijsselbloem in 2008 om geen grote verande-
ringen in het onderwijs plaats te laten vinden. 
Er was in het onderwijsveld behoefte aan rust. 
Het woord ‘stelselwijziging’ werd een synoniem 
voor ‘vloeken in de kerk’. Daardoor ontstond er 
enige verlegenheid bij de politiek om na te 
denken over grote ingrepen in het onderwijs.

Door een aantal ontwikkelingen in de afgelopen 
jaren lijkt de tijd nu wel rijp om het stelsel 
kritisch onder de loep te nemen en onszelf de 
vraag te stellen of de inhoud en de organisatie 
van het huidige onderwijs voldoende toekomst-
bestendig zijn. We bespreken die ontwikkelingen 
kort vanuit verschillende perspectieven, waarbij 
de functies van het onderwijs aan de orde 
komen: het bijbrengen van kennis en vaardig-
heden (kwalificatie), voorbereiding op de 
arbeidsmarkt (allocatie), het overbrengen van 

normen en waarden en de sociale ontwikkeling 
(socia  li satie) en persoonsvorming. Ook actuele 
vraag stukken, zoals het realiseren van gelijke 
kansen, het lerarentekort en de behoefte aan 
andere vormen van leren, passeren de revue.

Nederland kennisland
Vanuit een economische invalshoek vragen 
verschillende partijen zich al langer af of het 
huidige onderwijsstelsel het verdienend vermo-
gen van Nederland voldoende kan ondersteu-
nen. Zo schrijft de WRR in 2013 in het advies 
Naar een lerende economie: ‘Terwijl er vanaf de 
jaren tachtig meer en meer gesproken werd over 
het belang van een kenniseconomie, is er juist 
vanaf die periode minder geïnvesteerd in 
kennisoverdracht.’ (WRR, 2013, p. 296). Met 
andere woorden: Nederland wil een kennisland 
zijn, maar investeert te weinig (of steeds minder) 
in het onderwijs.

Of er een verband is met de teruglopende 
investeringen is de vraag, maar we zien ook dat 
de prestaties van Nederlandse leerlingen sinds 
2003 dalen ten opzichte van andere landen. 
Daardoor ontstaat de vrees dat Nederland in 
de concurrentie met andere landen, met name 
nieuwe economieën zoals India en China, steeds 
meer terrein verliest. Mede door de opkomst 
van deze nieuwe economieën is er in de 
Westerse landen sprake van een sectorale 

Karin Hoogeveen en Frank Studulski
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verschuiving, van industrie naar dienstverlening, 
en neemt de behoefte aan zakelijke dienstverle-
ning, gezondheidszorg - nu actueler dan ooit - 
en welzijnszorg toe. Ook is er sprake van globali-
sering. Door de wijze waarop goederen en 
diensten worden geproduceerd, raken nationale 
economieën steeds meer met elkaar verweven. 
Door COVID-19 en de Brexit is duidelijk gewor-
den welke nadelen dat kan hebben.

Dat alles heeft gevolgen voor de inrichting van 
het onderwijs. In een rapport van McKinsey 
(2020) stellen de auteurs dat het onderwijs-
systeem in Nederland niet langer tot de beste 
van Europa behoort. Zij wijzen op de dalende 
leerlingresultaten in internationaal perspectief, 
het tekort aan leraren, de groeiende ongelijkheid 
tussen scholen, en daarmee ook de toenemende 
kansenongelijkheid van kinderen. Kortom: de 
onderwijsresultaten nemen af en de ongelijkheid 
neemt toe.

Het ministerie van Financiën bracht, samen 
met de ministeries van Economische Zaken 
en Klimaat en van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, in het voorjaar van 2020 (nog 
voor de COVID-19 crisis) verschillende rapporten 
uit onder de noemer Brede maatschappelijke 
heroverwegingen. Hierin beschrijven ambtelijke 
werkgroepen mogelijke beleidskeuzes op zestien 
verschillende maatschappelijke terreinen, 
waaronder het onderwijs.

De werkgroep Onderwijs ziet drie aangrijpings-
punten om het onderwijs beter te laten 
aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt 
/ samenleving. Allereerst is het nodig om te 
investeren in de kwaliteit van leraren, school-
leiders en schoolbesturen. Er kan beter gebruik 
worden gemaakt van kennis uit de wetenschap 
en de praktijk, en de onderwijsinspectie moet 
zichtbaarder zijn. Ten tweede zou de school-
carrière eerder moeten beginnen om te voorko-
men dat kinderen starten met een achterstand 
die zij later niet meer kunnen inhalen. In de 
derde plaats mogen overgangen binnen en 
tussen onderwijs, kinderopvang en zorg geen 
belemmeringen opleveren. De laatste twee 

aangrijpingspunten uit het rapport zijn met 
name bedoeld om ervoor te zorgen dat elk talent 
kan worden benut.

Gelijke kansen
Kwalitatief goed onderwijs realiseren dat 
kinderen gelijke kansen biedt en dat ook in de 
toekomst voor alle kinderen beschikbaar en 
bereikbaar is; dat is de uitdaging voor de 
toekomst. Daarom moet de overheid steviger 
sturen op hoofdlijnen, schrijft de eerder ge-
noemde ambtelijke werkgroep in Fundament 
op orde: kwalitatief goed onderwijs met kansen 
voor iedereen. Vroege selectie en de overgangen 
tussen kinderopvang en basisschool en tussen 
het primair en voortgezet onderwijs bedreigen 
kansen van met name kwetsbare kinderen. Dat 
het pleidooi voor gelijke kansen inmiddels breed 
wordt gedeeld,  blijkt onder meer uit de reacties 
op de documentaireserie Klassen die Human 
heeft gemaakt. Deze documentaire maakt 
overduidelijk zichtbaar dat toekomstkansen 
van kinderen afhankelijk zijn van het gezin 
waarin zij worden geboren.

Al in 2016 constateerde de inspectie (in De 
staat van het onderwijs) dat het onderwijs de 
kansenongelijkheid versterkt, mede door de 
vroege selectie. Ook recent bevestigt het 
Centraal Planbureau (CPB) op basis van de 
analyse van schoolloopbaangegevens van vele 
duizenden kinderen tussen de 2 en 15 jaar dat 
vroege schoolprestaties sterk afhankelijk zijn 
van het sociaaleconomisch milieu van kinderen. 
Kinderen van laagopgeleide ouders of ouders 
met een laag inkomen beginnen aan de basis-
school met een achterstand die ze gedurende 
hun schoolloopbaan heel moeilijk inhalen. Deze 
achterstand werkt door in het verdere werkende 
leven en heeft dus een levenslange impact.

Mede om die reden is ook het stelsel en de 
functie van kinderopvang een belangrijk en 
actueel gespreksonderwerp. Ooit bedoeld als 
voorziening om een combinatie van betaalde 
arbeid en zorg mogelijk te maken voor ouders, 
is kinderopvang steeds meer een instrument 
om gelijke kansen te bewerkstelligen. 
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De voorschoolse  educatie moet voorkomen dat 
kinderen van laagopgeleide ouders met een 
achterstand aan de basisschool beginnen. Onder 
meer om segregatie tegen te gaan, gaan er ook 
geluiden op om van kinderopvang een basis voor-
ziening te maken met een helder educatief doel.

De inhoud van het onderwijs
Het onderwijs bereidt jonge mensen niet alleen 
voor op de arbeidsmarkt, maar heeft ook een 
belangrijke taak in het doorgeven van normen 
en waarden en in de persoonsvorming. Door 
de grote nadruk op de kwalificatie- en allocatie-
functie van het onderwijs, zijn die functies soms 
wat uit beeld geraakt. In de afgelopen jaren werd 
regelmatig gepleit voor meer aandacht voor de 
meer vormende aspecten, bijvoorbeeld door 
de Onderwijsraad (2016). De Inspectie van het 
Onderwijs (2020) wijst er al geruime tijd op dat 
de ‘burgerschapsopdracht’ meer aandacht van 
scholen zou moeten krijgen. De inspectie bena-
drukt het belang van een visie op de doelen van 
het onderwijs: ‘Toekomstbestendig onderwijs 
vraagt om een gedeelde visie over de functies 
en doelen van het onderwijs. De complexiteit 
die de toekomst met zich meebrengt, vereist een 
langetermijnvisie over hoe het onderwijs hierop 
kan inspelen.’ (Inspectie, 2019, p. 28)

Het is lang geleden dat de inhoud van het 
onde rwijs op zijn merites werd beoordeeld. In 
1993 werden de bestaande eindtermen voor 
het primair onderwijs vervangen door 122 
kern doelen. Dit zijn streefdoelen en geen 
beheersingsdoelen. Sinds 2006 geldt de ‘derde 
generatie’ kerndoelen. Het zijn er 58 en ze 
bestrijken grotere leergebieden: de talen, 
rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de 
wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegings-
onderwijs.

Omdat de overheid vond dat de inhoud van het 
primair en voortgezet onderwijs niet goed 
aansluit bij de eisen van deze tijd, is het traject 
Curriculum.nu gestart. In 2019 presenteerden 
leraren en schoolleiders voorstellen om het 
curriculum te verbeteren aan de minister voor 

basis- en voortgezet onderwijs1. Het vernieuwde 
curriculum moet toekomstgericht onderwijs 
bewerkstelligen met de volgende kenmerken:
• Een goede balans tussen kennis, persoons-

vorming en leren samenleven.
• Een goede aansluiting tussen het primair, 

voortgezet en vervolgonderwijs en tussen 
vmbo, havo en vwo. 

• Het curriculum is niet te vol.
• Er is samenhang binnen en tussen vakken 
 en leergebieden.
• Scholen en leraren hebben ruimte voor 
 eigen keuzes.

De onderwijsarbeidsmarkt
Het is niet voor het eerst dat het onderwijs 
kampt met lerarentekorten. Ook in de jaren 
negentig van de vorige eeuw was dat het geval. 
Wel is het nieuw dat het tekort nadrukkelijk in 
verband wordt gebracht met een gebrek aan 
visie op het leraarschap en een negatief imago 
van het lerarenberoep (hoge werkdruk, te lage 
beloning, te weinig beroepsperspectief). Zowel 
de Onderwijsraad als de eerdergenoemde 
ambtelijke werkgroep constateren dat een 
gezamenlijke visie op het leraarschap met een 
focus op doorgroeimogelijkheden en carrière-
perspectief ontbreekt. Schoolbesturen moeten 
regelmatig creatief omgaan met personeel om te 
voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten 
als een leraar ziek is.

Toekomstbestendig onderwijs
Sardes vraagt zich af of het Nederlandse 
onderwijs voldoende kan inspelen op de 
veranderende maatschappij. De arbeidsmarkt 
stelt als gevolg van technologie en globalisering 
andere eisen aan werknemers, zoals een leven 
lang leren. Ook de manier waarop kinderen en 
jongeren leren verandert. De inzet van ICT is 
bovendien in een stroomversnelling gekomen 
nu scholen, als gevolg van de coronamaat-
regelen, worden gedwongen om (ook) onderwijs 
op afstand te geven. 

Verschillende rapporten wijzen erop dat er 
wijzigingen nodig zijn om het onderwijs 



Scheuren in het fundament10

toekomst bestendig te maken. De kwaliteit van 
de leraar wordt daarbij steeds weer genoemd 
als cruciale factor. Het is de vraag hoe die veran-
deringen tot stand kunnen komen en welke 
rollen de landelijke overheid, de schoolbesturen 
en de scholen daarbij kunnen spelen.

Deze bundel
Dit alles was aanleiding voor de samenstelling 
van deze bundel essays waarin auteurs vanuit 
verschillende invalshoeken naar het huidige 
onderwijs en de kinderopvang kijken. De 
volgende vragen staan centraal: wat moet er 
veranderen in de inhoud en de organisatie van 
het funderend onderwijs en de kinderopvang? 
Waarom? Hoe moeten innovaties tot stand 
komen? En wie spelen daarbij een rol?

Paul Leseman en Janneke Plantenga bijten het 
spits af met een bijdrage over de kinderopvang. 
Zij betogen dat het marktdenken in de kinder-
opvang niet meer van deze tijd is en zetten 
uiteen hoe een stelsel van kinderopvang er uit 
zou moeten zien. Zij pleiten voor een samen-
werkingsmodel waarin de overheid de grote 
lijnen uitzet, maatschappelijke behoeften 
identificeert en verantwoordelijk is voor een 
samenhangend stelsel, inclusief de wettelijke 
kaders en inves teringen. Kinderopvang blijft een 
zaak van ondernemers, maar maakt onderdeel 
uit van een bredere pedagogisch-educatieve 
infra structuur en werkt nauw samen met het 
onderwijs. Er zou een toegangsrecht moeten 
komen van minstens twee dagen opvang per 
week, gratis of inkomensafhankelijk, met lage 
kosten voor ouders. 

Gezondheid en welbevinden moeten een veel 
centralere rol gaan innemen in ons onderwijs-
systeem, zo betoogt Mark Levels in het volgende 
artikel. We lezen hoe leefstijl samenhangt met 
leerprestaties en hoe dat tot ongelijkheid leidt. 
De huidige programma’s leiden niet altijd tot het 
gewenste doel. Veel leefstijlinterventies zijn 
gebaseerd op de rationele keuzetheorie, dat wil 
zeggen: als kinderen en volwassenen kennis 
hebben van de keuzes die bij gezond gedrag 
behoren, zullen zij die keuzes automatisch 

maken. Dat is een misvatting. Bovendien is 
gezondheid niet alleen een kwestie van keuzes 
maken, maar zijn er ook andere factoren die 
invloed hebben. Een grootschalig, op weten-
schappelijk bewijs gebaseerd interventie-
programma en integratie van gezondheid en 
welbevinden in het Nederlandse onderwijs-
curriculum zouden kunnen bijdragen aan 
gezonder gedrag. Dat heeft positieve effecten 
op de zorgkosten en op de arbeidsproductiviteit 
en zorgt voor meer gelijkheid tussen mensen 
met een verschillende achtergrond.

Een recent verschenen advies van de 
Onderwijsraad ‘Later selecteren, beter diffe r en-
tiëren’ doet een aantal voorstellen voor een 
latere selectie, zoals afschaffing van het school-
advies aan het einde van de basisschool en 
invoering van een brede brugklasperiode van 
drie jaar. Edith Hooge, voorzitter van de 
Onderwijsraad, geeft in een gesprek met 
IJsbrand Jepma (Sardes) een toelichting op dit 
advies. Hoe kunnen differen tiatie en selectie in 
het onderwijsstelsel beter recht doen aan de 
capaciteiten van alle leerlingen? De Onderwijs-
raad bepleit dat het onderwijsstelsel in één keer 
wordt omgezet voor alle scholen voor voortgezet 
onderwijs: “Het mag geen keuzeoptie zijn, maar 
het moet een collectieve verandering zijn voor 
alle leerlingen.”

Eddie Denessen, die betrokken was bij de 
totstandkoming van het advies van de 
Onderwijsraad, legt uit welke problemen een rol 
spelen rond de advisering in het primair onder-
wijs: het is niet alleen onduidelijk wat de inhoud 
van het advies moet zijn, maar ook hoe lang er 
met het advies vooruit wordt gekeken en in 
hoeverre het überhaupt mogelijk is om de 
ontwikkeling van twaalfjarigen nauwkeurig te 
voorspellen. Een van de grootste problemen 
betreft de invloed van de (onbewuste) beeldvor-
ming bij leerkrachten die tot ongelijkheid tussen 
leerlingen leidt.

Een herziening van het stelsel heeft weinig kans 
van slagen zonder herziening van het bestel, zo 
betoogt Sietkse Waslander, dus moet er meer 
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aandacht zijn voor de overleg- en beslisstructuur 
rond het onderwijs. Zij signaleert dat er veel 
hoop is gevestigd op ‘de regio’, nu landelijke 
aansturing minder is geworden. Zij plaatst echter 
vraagtekens bij deze oplossing en schetst de 
problemen waar de samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs mee te maken kregen. 
De organisatie van passend onderwijs maakt 
duidelijk waarom ‘de regio’ fundamentele vragen 
oproept over het bestel. Waslander is niet erg 
enthousiast over regionaal onderwijsbestuur en 
zoekt andere oplossingen. Liever zou ze zien dat 
voorschoolse educatie, primair en voortgezet 
onderwijs onder één wet voor funderend 
onderwijs komen te vallen, en dat cao’s en 
andere afspraken over personeel gelden voor 
dat hele funderend onderwijs.

Marc van der Meer gaat nader in op dat laatste 
punt. Hij bespreekt de positie van de leraar, 
opleidingen en bevoegdheden. Er is sinds enige 
tijd vanuit verschillende kanten veel aandacht 
voor lerarentekorten en werkdruk in het onder-
wijs. Hij stelt voor om meer mobiliteit mogelijk te 
maken en het bevoegdhedenstelsel te herzien.

Ten slotte een artikel van Frank Studulski over de 
ondersteunende infrastructuur van het onder-
wijsstelsel. Deze wordt al lange tijd niet meer 
centraal vanuit de landelijke overheid geregeld. 
Studulski beschrijft een aantal ontwikkelingen 
die hebben geleid tot de huidige diffuse en 
versnipperde markt met bureaus en organisaties 
die kennis beschikbaar stellen aan het onderwijs 
en scholen ondersteunen bij innovaties, die al 
dan niet door de landelijke overheid zijn geïni-
tieerd. Is een regionale aanpak hier het ei van 
Columbus? Wat behoort nog tot de taken van de 
landelijke en lokale overheden en wat kan aan 
de markt worden overgelaten?

Bestuurdersbattle
Op 9 maart j.l. voerden bestuurders uit kinder-
opvang, primair en voortgezet onderwijs een 
debat over de inhoud van deze bundel. Deelne-

mers aan deze ‘bestuurdersbattle’ waren: 
Jan Heijmans (CvB Signum), Karin van Oort 
(CvB Carmel College), Renata Vos (CvB BOOR), 
Alfons Timmerhuis (CvB Consent) Frank de Wit
CvB Scala College en Coenecoop College) en 
Monique Wittebol (Raad van Bestuur BINK). Zij 
discussieerden aan de hand van stellingen die 
we aan de artikelen ontleenden. Na elk artikel 
geven we beknopt weer waar de discussie zich 
op toespitste. Een gecomprimeerde opname van 
het debat is te zien op de website van Sardes. 
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Experimenten met het kinderopvangstelsel, in 
de afgelopen decennia, hebben belangrijke 
lessen opgeleverd voor de toekomstige inrich-
ting van het stelsel. Een van die lessen is dat 
‘eenvoudig’ marktdenken in deze sector niet 
volstaat. Het marktdenken werd in 2005 met de 
Wet Kinderopvang geïntroduceerd in de veron-
derstelling dat met vraagsturing en marktwer-
king optimaal tegemoet kan worden gekomen 
aan de wensen van ouders. Inmiddels is duidelijk 
dat de kinderopvang meer is dan een dienst aan 
ouders. Kinderopvang is ook en vooral een 
dienst  aan kinderen. In toenemende mate wordt 
de kinderopvang erkend als een waardevolle 
pedagogische voorziening voor alle kinderen, 
die een belangrijke bijdrage kan en wil leveren 
aan grote maatschappelijke thema’s zoals 
kansengelijkheid en inclusie. Dit vraagt om 
een nieuwe bestuurlijke visie.

Een hybride stelsel 
De privatisering van de kinderopvang en de 
verschuiving van aanbodgericht naar vraag-
gericht werken, bekrachtigd in de Wet 
Kinder opvang van 2005, heeft ruimte geboden 

aan verschillende typen ondernemerschap. De 
vraagsturing bevorderde ook differentiatie van 
het aanbod om tegemoet te komen aan de 
uiteenlopende behoeften en mogelijkheden 
van ouders. De introductie van voorschoolse 
educatie voor kinderen in achterstandssituaties 
vanaf 2000, de harmonisatie van de kinder- en 
peuteropvang, en de Wet IKK uit 2018 hebben 
geleid tot sturing op waarden (bijvoorbeeld 
kansengelijkheid) en professionaliteit in het 
stelsel.

Het resultaat is een hybride stelsel, waarin 
verschillende typen organisaties actief zijn. 
Kinderopvangorganisaties verschillen in de 
balans die zij zoeken tussen commerciële en 
maatschappelijke doelen. Sommige kinder-
opvangorganisaties richten hun aanbod en 
dienstverlening vooral op werkende ouders, 
andere op specifieke doelgroepen in kansarme 
wijken en regio’s, en weer andere kinderopvang-
organisaties proberen beide doelgroepen te 
combineren. Sommige kinderopvangorganisa-
ties werken zelfstandig, andere participeren in 
lokale netwerken met partners uit onderwijs 

Naar een nieuw stelsel 
voor de kinderopvang

Paul Leseman en Janneke Plantenga

Het is de afgelopen decennia duidelijk geworden dat het eenvoudige 
‘markt-denken’ in de kinderopvangsector niet volstaat. Het is tijd voor een 
herziening van het stelsel en een nieuwe bestuurlijke visie. Gebruikmakend 
van de lessen die de afgelopen jaren hebben opgeleverd, zetten Paul Leseman 
en Janneke Plantenga uiteen hoe het toekomstige stelsel voor kinderopvang 
eruit zou kunnen zien.
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en jeugdzorg of vormen samen met onderwijsin-
stellingen brede scholen en integrale kindcentra. 

Een belangrijke les van de afgelopen periode is 
dat hybriditeit onder bepaalde voorwaarden tot 
een positieve dynamiek leidt die in (semi)-
  publie ke, hiërarchisch aangestuurde diensten 
vaak ontbreekt. Het gaat dan om klantgericht-
heid, flexibiliteit en maatwerk, afstemming op 
de bredere en veranderende problematiek van 
lokale doelgroepen, samenwerking in lokale 
netwerken en productvernieuwing. Voorwaarden 
hiervoor zijn transparant en maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap en duidelijke 
doelen en opdrachten vanuit de lokale en 
nationale overheid.

Het hybride stelsel van de kinderopvang in 
Nederland als geheel is momenteel dan ook van 
goede kwaliteit, ook in internationaal opzicht 
(Slot et al., 2019). Het stelsel biedt verschillende 
vormen van opvang, vroege ontwikkelings-
stimulering en educatie, en past goed bij de 
variërende behoeften van kinderen en ouders. 
Ook biedt het stelsel  een relatief hoge ‘compen-
serende’ kwaliteit op educatief vlak en een 
cultureel-inclusief klimaat voor kinderen in 
achterstandssituaties of met speciale zorg-
behoeften (Van der Werf et al., 2021). In landen 
met semipublieke, universeel toegankelijke en 
betaalbare kinder opvang vanaf jonge leeftijd, 
waarmee we ons soms verlangend vergelijken, is 
die compen serende educatieve kwaliteit veelal 
afwezig (voor een overzicht, zie Leseman et al., 
2021).

Fricties 
Maar er zijn ook fricties. Het oorspronkelijke 
marktmodel, met een beperkte rol voor de 
overheid die als marktmeester opereert en 
basiskwaliteit garandeert, past niet goed bij de 
ontwikkeling van de kinderopvangsector en de 
potentie van de sector als pedagogische voor-
ziening voor alle kinderen. Er zijn verschillende 
knelpunten, waarvan we er vier benoemen:
• Het grote aantal kleine zelfstandige onderne-

mingen in de sector verhoudt zich niet goed  
tot het toegenomen belang van permanent 

investeren in kwaliteitsverbetering, profes-
sionalisering en productvernieuwing.

• Dat sommige kinderopvangorganisaties zich 
via een hogere uurprijs alleen richten op 
hogere inkomensgroepen, wordt soms erva-
ren als oneerlijke concurrentie. Dit wringt in 
een sector die op basis van onderlinge solida-
riteit vorm probeert te geven aan haar maat-
schappelijke opdracht. 

• Vanwege het hybride stelsel zijn er ideo-
logische, wettelijke en fiscale obstakels die 

 publiek-private samenwerking met onderwijs, 
jeugdzorg, jeugdwerk, en andere sectoren 
bemoeilijken.

• Hoewel de pedagogische professionals in 
toenemende mate in beeld zijn in de wet- en 
regelgeving (bijvoorbeeld de introductie van 
pedagogische coaches in de Wet IKK), is het 
beleid op andere vlakken strijdig met de 
sleutelrol van de pedagogische professional. 
Dit geldt voor de cao-bepalingen, maar ook 
voor het normatieve uurtarief waarin 

 onvoldoende tijd voor professionalisering 
 is verrekend.

De noodzaak van vernieuwing
Het kinderopvangstelsel verdient een nieuwe 
bestuurlijke visie op de rol van de overheid, de 
rol van de markt, op ondernemerschap en 
samenwerking. Een simpele scheiding tussen 
staat en markt wringt, en het geloof dat grote 
maatschappelijke vraagstukken het beste 
kunnen worden opgelost door de markt, is in 
meer sectoren dan in de kinderopvang tanende. 
Omgekeerd heeft de publieke sector geen al te 
beste naam wanneer het gaat om flexibiliteit, 
maatwerk, ondernemerschap en product-
vernieuwing. Volgens alternatieve interpretaties 
van de rol van de overheid bij maatschappelijke 
vernieuwing, kan de relatie tussen de overheid 
en de kinderopvangsector beter vorm krijgen in 
een samenwerkingsperspectief. In deze optiek 
werken overheid en sector bij de aanpak van 
grote maatschappelijke vraagstukken op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau nauw samen als 
gelijkwaardige partners, ieder vanuit de eigen 
taak en deskundigheid.  
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Het samenwerkingsmodel lijkt een goed 
vertrekpunt voor de kinderopvang van de 
toekomst. De overheid - lokaal, regionaal en 
nationaal - zet de grote lijnen uit, identificeert 
maatschappelijke behoeften, verenigt verschil-
lende uitgangsspunten en beleidsagenda’s in 
een samenhangend stelsel van waarden en 
maatschappelijke doelen, en brengt de 
onder liggende wettelijke kaders daarmee in 
overeenstemming. De overheid investeert in 
de kinderopvang als onderdeel van een bredere 
pedagogisch-educatieve infrastructuur, bevor-
dert samenwerking tussen kinderopvang en 
andere sectoren, met name onderwijs, en 
stimuleert verbetering en vernieuwing van het 
gezamenlijke aanbod. Samen met de sector en 
andere partners werkt de overheid aan het 
realiseren van de maatschappelijke doelen. 

Bij een samenwerkingsmodel past sturen op 
vertrouwen in de professionaliteit van de sector. 
Maar het vraagt tegelijkertijd om ondernemer-
schap in de kinderopvang dat primair wordt 
gedreven door maatschappelijke waarden, 
met evenwicht tussen maatschappelijke en 
commerciële doelen, en eventueel met de 
afspraak dat winsten ten goede komen van de 
sector zelf (Plantenga & Van Roozendaal, 2020). 
Verder vraagt het samenwerkingsmodel om 
versterking van de rol van lerende professionals 

binnen kinderopvangorganisaties en om 
bereidheid tot interprofessionele samenwerking 
in lokale netwerken. Overheid en sector dragen 
samen zorg voor een opleidings- en kennis-
infrastructuur die het professionele handelen 
en de voortgaande professionele ontwikkeling 
van medewerkers ondersteunt.

Veranderende rol van de 
kinderopvang
Een samenwerkingsperspectief past bij de 
veranderde rol van de kinderopvang in de 
samenleving. Er is groeiende overeenstemming 
over het idee dat er een toegangsrecht moet 
komen van minstens twee dagen opvang per 
week (of 8 à 10 uur buitenschoolse opvang per 
week), gratis of inkomensafhankelijk, met lage 
netto-kosten voor ouders. Een gevolg van de 
invoering van een toegangsrecht voor alle 
kinderen zal zijn dat het aandeel publieke 
financiering in de kinderopvang verder toe-
neemt. Dat roept de vraag op hoe gegarandeerd 
kan worden dat publieke investeringen doelma-
tig worden gebruikt.

Als het aandeel publieke financiering toeneemt, 
zou het een oplossing kunnen zijn om kinder-
opvang volledig publiek te maken en de uitvoe-
ring ervan uitsluitend te beleggen bij publieke, 
semipublieke (zoals in het onderwijs) of private 

“Samenwerking in 

een sociale markt 

lijkt een goed 

vertrekpunt voor de 

kinderopvang van 

de toekomst”
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not-for-profit organisaties. Dat houdt echter een 
ingrijpende wijziging van het stelsel in. Een derge-
lijk stelselwijziging heeft niet alleen het risico dat 
de positieve dynamiek van stelsel hybriditeit 
verdwijnt, maar vereist ook forse publieke 
investeringen om private partijen uit te kopen. 
Een kritische beschouwing van het functioneren 
van aanpalende sectoren, met name het onder-
wijs, kan de discussie over dit onderwerp verder 
verhelderen. Ondanks alle goede praktijken die 
er zijn, heeft het onderwijs het moeilijk. Sympto-
men zoals dalende PISA-scores, hardnekkige 
kansenongelijkheid, segregatie, tegenvallende 
resultaten van Passend Onderwijs en het 
structurele tekort aan leraren duiden op een 
matig innovatieve en matig adaptieve sector 
(Onderwijsraad, 2019), die zijn kerntaken in een 
veranderende samenleving niet zonder moeite 
weet te vervullen. Deze constatering plaatst op 
z’n minst vraagtekens bij een al te simpele 
oproep tot een nieuw publiek- of semipubliek 
stelsel van kinderopvang met weinig intrinsieke 
prikkels om te komen tot efficiëntie, dienst-
verlening, kwaliteitsverbetering en innovatie.  

Veranderende rol van de overheid
Een beter alternatief is de omvorming van de 
sector volgens de principes van de onderne-
mende staat in een sociale economie (zie 
bijvoorbeeld Grohs et al., 2015; Mazzucato, 2015, 
2016). Dit sluit aan bij een bredere trend om 
de economie ook in sociaal opzicht te ver-
duurzamen. Centraal staan dan: (1) sociaal 
verantwoord ondernemen en concurrentie op 
basis van kwaliteit, innovatie en maatschap-
pelijke relevantie (met een goed oog voor 
bedrijfseconomische doelmatigheid); en (2) 
samenwerking met de overheid en andere 
partners om gezamenlijk maatschappelijke 
meerwaarde te creëren. 

Dit veronderstelt verdere professionalisering 
van de kinderopvang en stelt eisen aan het 
sociaal-verantwoord ondernemen in de kinder-
opvangmarkt. Het vraagt ook om een andere rol 
van de Inspectie (meer samenwerkend en 
constructief) en ondersteuning van de sector 

vanuit een uit te bouwen kennisinfrastructuur 
– lokaal en nationaal - die door de sector en de 
overheid samen wordt gefaciliteerd.

In wet- en regelgeving moet meer ruimte worden 
gegeven aan kinderopvangondernemers en hun 
partners om binnen bepaalde randvoorwaarden 
een kwalitatief hoogwaardige praktijk te creëren. 
Die randvoorwaarden betreffen de gangbare 
structurele voorschriften en wetenschappelijk 
onderbouwde ontwikkelings psychologische, 
pedagogische en educatieve uitgangspunten 
(bijvoorbeeld in de vorm van een nationaal 
curriculum zoals dat in veel landen bestaat). 
Op deze manier is het mogelijk om een hoge 
basiskwaliteit te garanderen en kan voor 
verschillende typen organisaties, zowel in 
economisch als pedagogisch opzicht, een gelijk 
speelveld worden gecreëerd. 

Uiteraard moet sturen op vertrouwen en 
professionaliteit niet neerkomen op een naïeve 
opstelling of blindheid voor onwelwillend gedrag 
van organisaties. Sturen op vertrouwen en 
professionaliteit zou kunnen inhouden dat er 
aan de voorkant, bij toelating van organisaties 
tot de kinderopvangmarkt, een strikter beleid 
wordt gevoerd waarbij naast eisen aan de 
bedrijfsvoering, ook eisen worden gesteld aan 
waarden-gedreven, sociaal verantwoord 
ondernemerschap en aan de professionele 
cultuur van de organisatie. Belangrijke indicato-
ren van een professionele cultuur zijn de 
maatschappelijke missie van de organisatie, de 
medezeggenschap van professionals en het 
beleid voor continue professionalisering (zie 
bijvoorbeeld Noordegraaf, 2015; Romijn, Slot & 
Leseman, 2021).

Nieuwe vormen van samenwerking
Een kinderopvangmarkt die op deze manier is 
vormgegeven, neemt niet alle hindernissen in de 
samenwerking tussen kinderopvang en onder-
wijs weg, maar maakt deze wel eenvoudiger. 
Er hoeven geen belemmeringen meer te zijn om 
integrale kindcentra te vormen en er kunnen, 
afhankelijk van de lokale behoeften, ook andere 
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vormen van intensieve samenwerking ontstaan. 
Als kinderopvang en onderwijs in een over-
eenkomstig maatschappelijk waardenkader 
functioneren en misschien zelfs onder een 
gemeenschappelijk nationaal curriculum werken, 
kunnen nieuwe arrangementen worden ge-
creëerd, met een herverdeling van specialismen 
en taken zodat ook het onderwijs innovatiever en 
adaptiever kan worden (zie ook Platform 
De Toekomst van Arbeid, 2020).
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Debat bestuurders
Bestuurders uit kinderopvang, primair 
en voortgezet onderwijs discussieerden 
over stellingen die we aan de artikelen 
ontleenden.

Stelling
Kinderopvang moet een publieke voorzie
ning voor kinderen vanaf twee jaar zijn

De bestuurders zijn het eens met de stel-
ling, maar vragen zich af wat de conse-
quenties daarvan zouden moeten zijn. Is 
kinderopvang dan gratis voor alle ouders? 
Voor hoeveel dagen? En: betekent dat dat 
alle kinderen verplicht gebruik moeten 
maken van kinderopvang, dus dat het 
ontwikkelrecht van kinderen een plicht 
voor ouders voor zich meebrengt? Dat 
onderschrijft niet iedereen.

Men ziet veel voordelen in kinderopvang 
als maatschappelijke voorziening. Er komt 
een einde aan het woud van verschillende 
regelingen en regels rond inhoud en 
financiering. Kinderopvang kan, net als het 
onderwijs, met een kwaliteitskader werken 
waar de overheid ook wat in te zeggen 
heeft. Het vormt samen met het primair 
onderwijs één stelsel en er is een overkoe-
pelend curriculum. De huidige segregatie, 
veroorzaakt door aparte groepen voor 
voorschoolse educatie, kan verminderen 
als alle kinderopvang voorschoolse educa-
tie aanbiedt. Dat geldt ook voor de buiten-
schoolse opvang. Die kan meer verweven 
zijn met het onderwijs en de opbrengst 
voor leren groter maken. Er zijn ook nog 
wel wat kwesties. Als het een basisvoorzie-
ning is, is er dan wel voldoende capaciteit? 
En wat te doen met de huidige marktwer-
king, de winsten die worden gemaakt en de 
vele verschillende soorten organisaties?
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De werkzaamheid en 
bijwerkingen van gezondheids  -

interventies op scholen

Er zijn in Nederland veel initiatieven die beogen kinderen op school een gezonde 
leefstijl aan te leren. Dat is goed voor de kansengelijkheid, en past in het streven 
om met vroege preventiemaatregelen bij te dragen aan een lagere ziektelast 
en een hogere arbeidsproductiviteit. Veel gezondheidsinterventies bij kinderen 
werken echter niet goed, en sommige hebben zelfs schadelijke bijwerkingen. 
Om de effectiviteit te vergroten en te voorkomen dat het middel erger is dan 
de kwaal, pleit Mark Levels voor een grootschalig, op wetenschappelijk bewijs 
gebaseerd interventieprogramma, en voor een holistische integratie van 
gezondheid en welbevinden in het Nederlandse onderwijscurriculum.

Diagnose van een maatschappelijk 
probleem
Er bestaan grote en structurele gezondheids-
verschillen tussen kinderen. Een kind dat 
vandaag in Limburg wordt geboren, leeft gemid-
deld ongeveer twee jaar minder lang dan een 
kind dat op hetzelfde moment in het Gooi wordt 
geboren1. Een deel van deze verschillen wordt 
waarschijnlijk verklaard door verschillen in 
sociaaleconomische achtergrond.

Mensen met lage inkomens of een lager 
opleidingsniveau leven vaker ongezonder2. 
Ze hebben mede daardoor een verhoogd risico 
op kanker, hart- en vaatziekten, suikerziekte, 
en depressie3.

Ouders geven hun leefstijl door aan hun kinde-
ren. Die zijn daardoor nu ongezonder, en blijven 
dat ook. Eenmaal aangeleerd is een leefstijl 
immers maar moeilijk te veranderen4. 

Wie opgroeit met een gezond dieet en genoeg 
sport, leeft daardoor later meestal gezonder en 
langer; wie opgroeit met diepvriespizza’s en een 
wekelijkse patatdag, heeft een grotere kans later 
met gezondheidsproblemen te kampen. Het lijkt 
er bovendien sterk op dat een ongezonde leef-
stijl ook andere vrij verstrekkende gevolgen voor 
de levensloop kan hebben. Een gezonde leefstijl 
verbetert het geheugen en vergroot het leer-
vermogen5. Kinderen die ongezonder leven 
doen het dan ook minder vaak goed op school 
en hebben een kleinere kans dat ze een hoger 
onderwijsniveau bereiken6. Ongezondheid 
verkleint de maatschappelijke kansen. Omdat 
kinderen van hoger opgeleide ouders vaker 
gezonder leven, dragen leefstijlverschillen bij aan 
de instandhouding van sociale ongelijkheden. 

Ongezondheid is een intergenerationeel over-
draagbare aandoening met langdurige socio-
logische gevolgen. Daar schuilt een zekere 

Mark Levels
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sociale onrechtvaardigheid in. We vinden het in 
Nederland belangrijk dat kinderen, ongeacht 
hun sociale herkomst, een kans hebben op een 
gezond en gelukkig leven, en dat ze gelijke 
kansen krijgen op maatschappelijk succes. Er zijn 
dus nogal wat initiatieven die het doel hebben 
om jongeren een gezonde leefstijl aan te leren, 
zoals Jongeren Op Gezond Gewicht, Sport en 
Bewegen in de Buurt, Jong Leren Eten, en de 
Gezonde Basisschool van de Toekomst. Ook het 
Nationaal Preventieakkoord richt zich deels op 
jongeren. Doel van het akkoord is roken, 
overmatig alcoholgebruik, en overgewicht onder 
jongeren tegen te gaan7. Het Gezonde School 
Programma heeft zelfs expliciet het doel om 
door middel van interventies in het onderwijs 
gezondheidsverschillen te verminderen en 
onderwijsprestaties te verbeteren8. In de 
kranten staan regelmatig pleidooien van artsen 
en andere deskundigen die dit soort initiatieven 
van harte ondersteunen9. 

Werkzaamheid van 
leefstijlinterventies
Kinderen moeten gezond eten, voldoende 
bewegen, en ongezond of risicovol gedrag 
vermijden. De programma’s die dit gedrag 
willen bevorderen staan bol van de goede 
intenties. Maar werken ze ook? En hebben ze 
wellicht (ook) onbedoelde gevolgen?

De eerste vraag is vrij nauwkeurig te beantwoor-
den. Systematische overzichtsstudies laten zien 
dat leefstijlinterventies soms werken, maar vaak 
ook niet, en dat ze verschillend lijken te werken 
voor verschillende mensen10. Verklaringen voor 
de op zijn best twijfelachtige effectiviteit van 
leefstijlinterventies zijn evenwel schaars. In mijn 
inaugurele rede11 heb ik betoogd dat veel 
leefstijlinterventies wel eens ineffectief zouden 
kunnen zijn, omdat ze (deels) zijn gebaseerd op 
de rationele keuzetheorie12. Deze theorie 
veronderstelt dat gezondheidsverschillen tussen 
mensen het gevolg zijn van individuele keuzes, 
die gemaakt worden door capabele en goed 
geïnformeerde mensen die doelbewust en 
doelgericht kosten en baten afwegen13. Om hun 

gezondheid te verbeteren, moeten kinderen met 
ongezonde leefstijlen er volgens deze theorie 
toe worden bewogen gezondere keuzes te 
maken. De rationele keuzetheorie is in beleids-
kringen erg populair14. Toch moeten we deze 
theorie niet te snel gebruiken bij het ontwerp 
van op kinderen gerichte leefstijlinterventies.

Tenminste drie belangrijke misvattingen zijn 
cruciaal:
• Ten eerste kloppen de aannames niet die in 
 de theorie worden gemaakt over het keuze-

proces15. Kinderen kunnen onder sommige 
omstandigheden heus afgewogen en rationeel 
beredeneerde keuzes maken, maar net als 
volwassenen maken ze ook vaak gebruik van 
simplificerende heuristieken en worden ze in 
hun oordelend vermogen geplaagd door 
irrationele cognitive biases16.

• Ten tweede zijn gezondheidsverschillen 
tussen kinderen niet eenvoudigweg te redu-
ceren tot gevolgen van leefstijlkeuzes. Het lijkt 
een enorme open deur, maar het kan geen 
kwaad het hier nog eens scherp te stellen: 
gezondheid is in belangrijke mate een licha-
melijk fenomeen en kan maar beperkt door 
keuzes worden beïnvloed17 (Marmot, 2005). 
Zo heeft zwaarlijvigheid bijvoorbeeld een 
sterke epigenetische component18 (Van Dijk et 
al., 2015). Een dieet leidt daardoor gemiddeld 
genomen tot gewichtsafname, maar de mate 
waarin mensenlichamen reageren verschilt 
enorm19. Wie onderkent dat gezondheidsver-
schillen deels (epi-)genetisch bepaald zijn, zal 
ook moeten onderkennen dat de mate waarin 
we door leefstijlkeuzes onze gezondheid 
kunnen bevorderen, begrensd is20.

• Ten derde legt de rationele keuzetheorie te 
sterk de nadruk op het individuele kind. 
Kinderen worden zeer sterk beïnvloed door 
ouders, klasgenootjes en vriendjes. Dat 
bredere sociale netwerk is voor een belangrijk 
deel bepalend voor de leefstijlen en gezond-
heidsuitkomsten van kinderen: kinderen 
kiezen niet zelf, maar doen ouders en vriend-
jes na21. Bovendien is er een maatschappelijke 
context. Gezondheidsverschillen komen deels 
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voort uit culturele voorschriften, maatschap-
pelijke structuren en de manier waarop we 
onze economie en onze instituties inrichten22. 
Effectief beleid moet oog hebben voor deze 
maatschappelijke verklaringen voor gezond-
heidsverschillen23. Interventies die zich richten 
op gedragsveranderingen van individuen doen 
dat maar zelden. 

Nare bijwerkingen
Leefstijlinterventies bij kinderen werken dus 
soms niet, Dat komt onder andere (a) doordat ze 
gebaseerd kunnen zijn op verkeerde veronder-
stellingen over keuzegedrag, (b) doordat ze de 
mate waarin kinderen hun gezondheid kunnen 
beïnvloeden doorgaans overschatten, en (c) 
doordat ze de maatschappelijke en sociale 
context waarin kinderen leefstijlkeuzes maken 
doorgaans onderschatten.

Daarnaast kunnen leefstijlinterventies zeer nare 
bijwerkingen hebben. Verschillende op de 
rationele keuzetheorie gebaseerde interventies 
hebben het doel kinderen ertoe te bewegen 
andere voedingskeuzes te maken, bijvoorbeeld 
door ongezond eten duurder of minder goed 
bereikbaar te maken24 (Fletcher, Frisvold, en 
Tefft, 2010), of door te proberen kinderen 
bewust te maken van de gevolgen van ongezond 

eetgedrag25. Deze gedragsinterventies leggen 
(geheel in lijn met de theorie) sterk de nadruk op 
de eigen verantwoordelijkheid van het individu 
om de juiste keuzes te maken. Maar kinderen 
die snoep willen laten staan moeten weerstand 
bieden tegen de alomtegenwoordigheid van 
door de commercie aanlokkelijk gepresenteerde 
lekkernijen, geïnternaliseerde normen, en de 
sociale druk van ouders en vriendjes, en daaren-
boven hun eigen eetimpulsen bedwingen (wat 
niet eenvoudig is; zie: Barkin, 2005)26. Kinderen 
kunnen hun onvermogen om hun gedrag te 
veranderen echter gaan zien als een tekort-
koming van henzelf. Dat kan leiden tot schuldge-
voelens en zelfs tot psychiatrische problemen27.

Wat werkt?
Hoe kunnen we interventies effectiever maken 
en tegelijkertijd de nare bijwerkingen tegen-
gaan? Ten eerste ligt het voor de hand om 
interventies te baseren op realistische veronder-
stellingen. En dat kan ook. Gedragsinterventies 
kunnen bijvoorbeeld de in ons denken ingebak-
ken irrationaliteit gebruiken om mensen met 
zachte hand in maatschappelijk wenselijke 
richting te bewegen28. Dit soort technieken 
wordt inmiddels steeds vaker gebruikt om 
mensen gezonder te maken29. In een interessant 
experiment wordt bijvoorbeeld geprobeerd 
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schoolkinderen tot gezonder eten te bewegen 
door gezonde lunches op school eenvoudiger 
beschikbaar te maken30.

Een tweede voor de hand liggende aanpassing 
betreft de uitbreiding van interventies naar het 
sociale netwerk. Vooral de ouders zijn bepalend 
voor de leefstijl van hun kinderen31. Het ligt dus 
in de rede om ouders tot onderwerp van de 
interventies te maken. Cluitmans et al. (2020)32 
beschrijven hoe lastig dat is, maar ook hoe dat 
in de praktijk kan werken. Het Heerlense school-
bestuur INNOVO voert bijvoorbeeld al jaren 
actief beleid om met behulp van leefstijlinter-
venties gezondheidsverschillen tussen kinderen 
op scholen te verkleinen. Het beleid is gebaseerd 
op de zogeheten Schoolwide Positive Behaviour 
Methodology, waarin positieve gedragsprikkels 
en -regels centraal staan. Bij het ontwerpen en 
de uitvoer van het beleid worden ouders waar 
nodig zeer actief betrokken. Zo wordt ouders 
gevraagd om mee te denken over het ontwerp 
van leefstijlinterventies, waardoor weerstanden 
worden verkleind. Ouders die onzeker zijn over 
hoe ze moeten handelen, worden met actief 
beleid in hun kracht gezet. Kinderen wordt 
geleerd onwenselijk gedrag van andere kinderen 
én volwassenen bespreekbaar te maken en 
oefenen dat actief. De resultaten in Heerlen 
lijken veelbelovend.

Deze voorbeelden maken aannemelijk dat we 
door slimme interventies te ontwerpen, best 
een goede bijdrage kunnen leveren aan de 
gezondheid van kinderen, zonder dat er sprake 
is van kwalijke neveneffecten. Hoe creëren we 
positieve verandering op nationaal niveau? 
Ik zie twee belangrijke stappen voorwaarts.

Experimenteel 
interventieprogramma
Ten eerste zie ik veel heil in een grootschalig 
experimenteel interventieprogramma, waarbij 
we de effectiviteit van veelbelovende leefstijl-
interventies testen met wetenschappelijke 
methoden die we ook gebruiken om vaccins 
of medicijnen te testen. Experimenten dus. Er 

worden op verschillende scholen regelmatig 
leefstijlinterventies uitgevoerd; onderzoekers 
kijken op een gestructureerde manier mee 
tijdens de implementatie van deze interventies, 
en onderzoeken met slimme wetenschappelijke 
methoden wat werkt en wat niet werkt, waarbij 
er ook oog is voor heterogene effecten en 
onbedoelde bijwerkingen. Zo kan de kennis over 
de effectiviteit van interventies gestaag en 
gestructureerd groeien en kunnen scholen van 
elkaar leren wat werkt. Kinderen kunnen hiervan 
direct profiteren, en er hun verdere leven plezier 
van hebben. 

Zo’n testprogramma zou uniek zijn in ambities 
en reikwijdte, maar de noodzakelijke infrastruc-
tuur is in Nederland ruimschoots aanwezig en 
de wissels staan goed. In het kader van het 
Gezonde Schoolprogramma wordt in het hele 
land immers al volop met leefstijlinterventies 
geëxperimenteerd. Het is mogelijk om de 
effectiviteit en bijwerkingen van al deze inter-
venties experimenteel te onderzoeken.

Ook wetenschappers zijn er klaar voor. Zo is het 
onlangs opgerichte Education Lab Nederland 
expliciet bedoeld om met slimme wetenschap-
pelijke methoden onderzoek te doen naar de 
effectiviteit van interventies in het onderwijs. 
Het Nationaal Programma Preventie Alles is 
Gezondheid zou kunnen makelen tussen scholen 
en onderzoekers, en zou scholen er middels 
pledges toe kunnen bewegen om de imple-
mentatie van interventies zodanig in te richten, 
dat het voor onderzoekers mogelijk is om harde 
uitspraken te doen over de effectiviteit van 
programma’s. Een dergelijk praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoeksprogramma heeft 
directe maatschappelijke opbrengsten, en past 
bovendien goed bij de lopende onderzoek-
agenda’s van bijvoorbeeld ZonMw en NRO. 

Gezondheid in het curriculum
Met een dergelijk grootschalig testprogramma is 
veel te winnen: we kunnen leren wat werkt, en 
onder welke omstandigheden. Dan blijft de 
vraag hoe werkzame interventies het beste op 
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schaal kunnen worden vertaald naar de onder-
wijspraktijk, zodat kinderen er iets aan hebben. 
Hier moet de tweede stap voorwaarts gezet 
worden: gezondheid en welbevinden moeten 
een veel centralere rol in gaan nemen in ons 
onderwijssysteem.

Aan de gezondheid gerelateerde bouwstenen 
zijn expliciet onderdeel van de voorgenomen 
curriculumherziening33. Maar 
de verantwoordelijkheid voor 
de implementatie van de 
gezondheid bevorderende 
maatregelen ligt nu voor een 
belangrijk deel bij scholen 
zelf. Het kan lastig zijn om 
gezondheidsonderwijs of 
interventies in te passen in bestaande pedago-
gische structuren en af te stemmen op de rest 
van het curriculum. Dat komt de effectiviteit van 
gezondheidsprogramma’s niet per se ten goede.

In andere landen vormen gezondheid en 
welbevinden daarom een eigenstandig en 
centraal onderdeel van het onderwijscurriculum. 
Gezondheid en welbevinden hebben in het 
Schotse Curriculum for Excellence zelfs eenzelfde 
gewicht gekregen als geletterdheid en gecijferd-
heid: het zijn vakoverstijgende aandachtsge-
bieden die noodzakelijke voorwaarden vormen 
voor het leren in andere domeinen. Daarom 
moeten ze een centrale plek innemen in het 
onderwijscurriculum. Een van de uitgangspunten 
luidt aldaar: “Learning through health and 
wellbeing promotes confidence, independent 
thinking and positive attitudes and dispositions. 
Because of this, it is the responsibility of every 
teacher to contribute to learning and develop-
ment in this area.”34. Een dergelijke holistische 
integratie van gezondheid en welbevinden in het 
onderwijscurriculum zou ook in Nederland 
bijdragen aan de effectiviteit van gezondheids-
interventies bij kinderen. 

Ten slotte
Voorkomen is beter dan genezen. Gezonder 
gedrag kan zorgkosten drukken en zo een 
miljardenbesparing op de Rijksbegroting 
bewerkstelligen. Het RIVM becijfert dat gezonder 
gedrag kan bijdragen aan een reductie van 20% 
van de ziektelast35. Bovendien mag worden 
verwacht dat met een verbeterde gezondheid de 
arbeidsproductiviteit toeneemt en de kansen-

ongelijkheid afneemt. Het is 
dus verstandig beleid om meer 
kinderen gezonder te laten 
opgroeien. Maar we moeten 
vooral energie steken in inter-
venties die werken, en oog 
hebben voor schadelijke 
bijwerkingen. Ook moeten we 

gezondheid en welbevinden op een holistische 
manier integreren in het onderwijscurriculum. 
Want een kind uit Limburg zou in Nederland 
dezelfde kansen moeten krijgen als een kind 
uit het Gooi. 
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Debat bestuurders
Bestuurders uit kinderopvang, primair 
en voortgezet onderwijs discussieerden 
over stellingen die we aan de artikelen 
ontleenden.

Stelling
Gezonde leefstijl hangt samen met 
onderwijsprestaties en moet daarom 
onderdeel uitmaken van het kern
curriculum. 

Er ontstaat een interessant gesprek 
tussen de bestuurders waarin onder 
andere wordt bevestigd dat een goede 
gezondheid en welbevinden van kinde-
ren en jongeren voorwaardelijk zijn voor 
leren en ontwikkelen en dat de school 
daar een taak in heeft. Of het onderwijs 
hoofdverantwoordelijke is om kinderen 
een gezonde leefstijl bij te brengen, 
daarover verschillen de meningen. Een 
van de bestuurders zegt: ‘Je kunt niet 
alles bij de school neerleggen. Laat het 
over aan de structuren rond het onder-
wijs’. Het is uiteraard belangrijk dat je 
kinderen leert wat gezond is, maar er 
moet ook meer vertrouwen zijn in de 
keuzecompetenties van leerlingen. Voor 
het onderwijs is het belangrijk dat we 
afstappen van losse projecten en het vak 
bewegen en sport flink verbreden naar 
gezondheid, zo geeft een bestuurder 
aan. Daarmee is een gezonde leefstijl 
nog zeker niet gegarandeerd. Kinderen 
weten wel wat goed is, maar stuiten thuis 
soms op ongezonde keuzes, bijvoorbeeld 
omdat ouders het zich niet kunnen 
veroorloven om voor gezond te kiezen. 
Dan zou de school kinderen kunnen 
ondersteunen en meer zelfvertrouwen 
moeten geven om hun eigen keuzes te 
maken. Opnemen in het kerncurriculum 
gaat sommigen te ver: ‘dat is nogal wat’.
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Zorgen over kansenongelijkheid
Edith Hooge vertelt dat de adviezen voortkomen 
uit grote zorgen over de toenemende kansen-
ongelijkheid in Nederland. “Veel kinderen en 
jongeren uit verschillende sociale groepen in de 
samenleving volgen al op jonge leeftijd heel 
verschillende onderwijsroutes, mede als gevolg 
van de vroege selectie aan het einde van de 
basisschool. Kinderen krijgen dan al een advies 
waarmee ze lang niet altijd op een passende 
schoolsoort terecht komen. Kinderen van lager 
opgeleide ouders, zowel met een migratie-
achtergrond als een van oorsprong Nederlandse 
achtergrond, krijgen vaak een te laag advies en 
ervaren in het voortgezet onderwijs dan te weinig 
uitdaging. Anderzijds zijn er kinderen (veelal van 
hoogopgeleide ouders) die een te hoog advies 
krijgen, waardoor het gevaar bestaat dat ze in het 
voortgezet onderwijs op hun tenen moeten 
lopen.”

Door deze onevenwichtige praktijk van onder- en 
overadvisering komen grote groepen kinderen in 

het huidige onderwijsstelsel niet op de juiste 
plaats terecht. En eenmaal geplaatst in het 
voortgezet onderwijs, is het lastig om over te 
stappen naar een beter passend onderwijs-
niveau. Bovendien is het tegenwoordig veel 
lastiger dan vroeger om diploma’s te stapelen, 
zodat je via een langere onderwijsroute eindigt 
op het niveau dat het best past bij je cognitieve 
vermogens. 

“We moeten weg van het denken in onderwijs-
niveaus, en meer nieuwsgierigheid tonen naar 
de werkelijke capaciteiten van de kinderen en 
jongeren.” 

Ook werken de vroege selectie en het sterk 
gedifferentieerde voortgezet onderwijs2 in de 
hand dat verschillende sociale groepen leer-
lingen elkaar onvoldoende treffen, vervolgt Edith 
Hooge haar betoog. “Het voortgezet onderwijs is 
als ‘een sjoelbak’ ingericht. Wie eenmaal in een 
vakje zit, komt daar niet of nauwelijks meer uit. 
Leerlingen groeien op in ‘sociale bubbels’, leven 

Interview met Edith Hooge: 
“Selecteer op 15-jarige 

leeftijd en differentieer beter”

In een relatief kort tijdsbestek verschenen er twee belangwekkende adviezen 
van de Onderwijsraad over de doorgeschoten differentiatie en vroege selectie in 
ons onderwijsstelsel1. Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, geeft in 
een gesprek met IJsbrand Jepma (Sardes) een toelichting op het meest recente 
advies Later selecteren, beter differentiëren. Hoe kunnen differentiatie en 
selectie in het onderwijsstelsel beter recht doen aan de capaciteiten van alle 
leerlingen? 

3

IJsbrand Jepma
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naast in plaats van met elkaar. Daarmee kan het 
voortgezet onderwijs haar socialiserende functie 
niet goed vervullen en bereiden we kinderen en 
jongeren er onvoldoende op voor om in onze 
democratische samenleving te functioneren. Dat 
is een kwalijke zaak. In veel andere landen blijven 
leerlingen tot 15- of 16-jarige leeftijd bij elkaar.” 

De vroege selectie aan het einde van de basis-
schoolperiode is allesbepalend geworden voor 
de rest van je schoolloopbaan, je arbeidspositie, 
werk en inkomen. De uitslag van de Eindtoets 
Basisonderwijs wordt ervaren als een beslissing 
for life. Er hangt (te) veel van af. Dit geeft kinde-
ren en ouders een enorme druk en stress.

Stop met vroege selectie
Vandaar dat de Onderwijsraad zich op het stand-
punt stelt dat het afgelopen moet zijn met de 
vroege selectie aan het einde van de basisschool. 
Als het aan de raad ligt, vervalt de Eindtoets 
Basisonderwijs en het daaruit volgende school-
advies. Ook de fragmentatie in de eerste jaren 
van het voortgezet onderwijs wordt in de ban 
gedaan. 

“Leerlingen uit verschillende sociale groepen 
moeten elkaar weer tegenkomen op school. 
Onderwijs gaat niet over afzondering, maar 
over verbinding.” 

Kern van de boodschap van de Onderwijsraad is: 
laat alle leerlingen, geen enkele leerling uitgezon-
derd, na de basisschool drie jaar lang naar een 
brede brugklas gaan, zodat ieder kind op basis 
van zijn capaciteiten kan leren, zich ontwikkelen 
en een diploma kan behalen. Dat geldt voor 
zowel de meer begaafde, vroegrijpe en snel 
lerende kinderen, als voor de minder snel of 
goed lerende jongeren en de laatbloeiers.

“Dit betekent dat alle scholen, ook categorale 
havo’s en gymnasia, een brede toelating moeten 
faciliteren voor alle leerlingen”, zegt Edith Hooge. 
“De schaalvergroting in het voortgezet onderwijs 
maakt dit gemakkelijker, omdat de meeste 
schoolbesturen alle leerlingen al in huis hebben. 

De Onderwijsraad pleit ervoor dat er pas rond 
het vijftiende levensjaar wordt geselecteerd op 
grond van duidelijke, gestandaardiseerde eind-
termen en referentieniveaus. Tot die tijd worden 
leerlingen nauwlettend gevolgd in hun ontwik-
keling met formatieve toetsvormen en een breed 
spectrum aan informatie, beter dan dat nu 
gebeurt. Zo worden leraren in staat gesteld om 
met hun onderwijsaanbod, didactiek en peda-
gogiek aan te sluiten bij de relevante leer- en 
ontwikkelbehoeften van de leerlingen. Aan het 
einde van deze driejarige gezamenlijke brug-
periode krijgen leerlingen een doorstroomadvies 
voor de bovenbouw waar ze de rest van hun 
onderwijs volgen, leidend tot een diploma.” 

“Veruit de meeste leerlingen hebben baat bij 
brede brugklassen. Uit al het geraadpleegde 
onderzoek blijkt dat onderwijsstelsels met een 
vroege selectie ongunstig zijn voor de loopbanen, 
onderwijsprestaties en voor de sociaal-
emotio nele ontwikkeling van leerlingen.” 

Beter differentiëren
In de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
volgen leerlingen met uiteenlopende capaciteiten 
dus samen onderwijs. Om leerlingen van alle 
cognitieve niveaus voldoende uitdaging te bie-
den, zo stelt de Onderwijsraad, is het nodig dat 
er vanuit een gedeelde basis meer flexibiliteit 
en maatwerk wordt geboden. Wat bedoelt de 
Onderwijsraad daarmee?

Edith Hooge: “Niet alle leerlingen hoeven op 
hetzelfde moment dezelfde vakken op hetzelfde 
niveau te volgen. En in de klas kunnen leerlingen 
extra instructie krijgen of  verrijkende of verdie-
pende leerstof, zodat iedereen aan zijn of haar 
trekken komt.  Er kan afwisselend in meer 
homogene of meer heterogene groepen worden 
lesgegeven, maar er kunnen ook grote stam-
groepen worden gevormd van bijvoorbeeld 100 
leerlingen, waar een team van leraren maatwerk 
biedt wat betreft de instructie, het niveau, onder-
wijstijd en tempo. Kortom, het is aan de scholen 
zelf hoe zij de brede driejarige brug periode 
vormgeven.”
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De Onderwijsraad vraagt in het advies specifiek 
aandacht voor cognitief (zeer) sterke leerlingen. 
Om ook deze leerlingen uitdagend onderwijs te 
bieden, is het nodig dat leraren, al vanaf het 
basisonderwijs beter differentiëren dan nu vaak 
het geval is. Leraren moeten daarom de tijd 
krijgen om zich goed voor te bereiden op de 
structuurwijziging door adequate kennis en 
noodzakelijke competenties te verwerven in 
opleiding en scholing.

Steun in het onderwijsveld
In de voorbereiding van het advies van de 
Onderwijsraad is er gesproken met leraren en 
schoolleiders, wetenschappers en sectorraden, 
leerlingen en ouders. Zo sprak de raad met 
leraren en schoolleiders van scholen waar 
onderdelen van het advies al in praktijk worden 
gebracht, zoals de Stedelijke 
Scholengemeenschap Nijmegen, het IJburg 
College in Amsterdam, het Montessori College 
in Arnhem en het Herbert Vissers College in 
Nieuw-Vennep.

“De raad ziet steun in het onderwijsveld om de 
selectie van leerlingen uit te stellen en om anders 
te differentiëren in het voortgezet onderwijs”, 
zegt Edith Hooge. “Ook heel wat scholen die nu 
maar één onderwijsniveau aanbieden, willen uit 
overtuiging bredere sociale groepen leerlingen 
onderwijs gaan bieden. De tijd is er rijp voor. 
Corona heeft ons met de neus op de feiten 
gedrukt en een aantal problemen blootgelegd, 
zoals de enorme druk en stress die gepaard gaan 
met het selectieproces aan het einde van de 
basisschool.”

“Leerlingen gaan na groep 8 zonder selectie, 
maar met een ‘warme overdracht’, naar het 
voortgezet onderwijs. In de eerste drie jaren van 
het voortgezet onderwijs moeten leerlingen 
kunnen ontdekken welk soort onderwijs zij het 
beste kunnen volgen.”

Structuurwijziging in het voortgezet 
onderwijs
De raad is zich ervan bewust dat het advies niet 
vanzelf door het onderwijsveld zal worden 
opgevolgd. Edith Hooge: “Het is van belang dat 
het onderwijsstelsel in één keer wordt omgezet 
voor alle scholen voor voortgezet onderwijs. Het 
mag geen keuzeoptie zijn, maar het moet een 
collectieve verandering zijn voor alle leerlingen.”

De Onderwijsraad geeft aan dat dit goed en 
zorgvuldig moet gebeuren. Ter vergelijking: de 
invoering van de Mammoetwet in 1968 kostte vijf 
jaar. Er is tijd nodig om leraren en scholen goed 
toe te rusten en om een dekkend aanbod van 
brede brugklassen te realiseren en aanpassingen 
van wet- en regelgeving. Met een nieuw kabinet 
dat voortvarend te werk gaat, kan het advies van 
de Onderwijsraad nog dit decennium in praktijk 
worden gebracht.

Over de auteur
IJsbrand Jepma is senior onderzoeker/adviseur 
bij Sardes.

1.	 Onderwijsraad	(2019).	Doorgeschoten	differentiatie	in	het	onderwijsstelsel.	Stand	van	educatief	Nederland	2019.	Den	
Haag:	Onderwijsraad.	

	 Onderwijsraad	(2021).	Later	selecteren,	beter	differentiëren.	Den	Haag:	Onderwijsraad.
2. Het	Nederlandse	onderwijsstelsel	voor	voortgezet	onderwijs	is	sterk	extern	gedifferentieerd.	In	het	huidige	voortgezet	

onderwijs	wordt	onderscheid	gemaakt	in	vijf	onderwijsvormen	die	elk	een	eigen	schoolsoort	kennen	(met	binnen	sommige	
schoolsoorten meerdere leerwegen): 1) praktijkonderwijs (pro); 2) vbo met leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (bbl) en 
kaderberoepsgerichte leerweg (kbl); 3) mavo met de theoretische leerweg (tl) (waarbij een scholengemeenschap met een 
school	voor	vbo	en	een	school	voor	mavo	ook	een	gemengde	leerweg	(gl)	aan	kan	bieden);	4)	havo;	5)	vwo	(gegeven	in	
athenea	of	gymnasia).
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Alle kinderen hebben recht op het beste onder-
wijs, zodat ze zich optimaal ontwikkelen en in 
het onderwijs tot volle bloei te komen. Om dit te 
realiseren heeft de samenleving de plicht om 
ervoor te zorgen dat iedereen in dezelfde mate 
van het onderwijs profiteert. Onderwijs is een 
collectieve voorziening waarin geen plek is voor 
privileges en achterstelling van sociale groepen. 
In een samenleving waar je behaalde diploma 
een belangrijke voorspeller is van je toekomstige 
welvaart, inkomen, geluk en gezondheid, is 
kansenongelijkheid in het onderwijs een groot 
maatschappelijk probleem. Een belangrijke 
factor in het creëren van kansenongelijkheid is 
de overgang po-vo. Het is de hoogste tijd dat we 
dit probleem serieus aanpakken, te beginnen 
met het afschaffen van het schooladvies aan het 
einde van de basisschool.

De wet
Elk jaar krijgen leerlingen van groep 8 voor 1 
maart hun schooladvies voor het voortgezet 
onderwijs. In de Wet op het Primair Onderwijs, 
Artikel 42, lid 2 staat: ‘Ten behoeve van iedere 
leerling in het achtste schooljaar stelt het be-

voegd gezag voor 1 maart een schooladvies vast 
omtrent het volgen van aansluitend voortgezet 
onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortge-
zet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 
als bedoeld in de Wet op de expertisecentra. 
Het schooladvies maakt onderdeel uit van het 
onderwijskundig rapport. Het schooladvies mag 
bestaan uit één schoolsoort of uit twee naastge-
legen schoolsoorten. Het eerste wordt een 
enkelvoudig schooladvies genoemd, bijvoor-
beeld vmbo-bb. Het tweede is een meervoudig 
schooladvies, bijvoorbeeld vmbo-t/havo1.’

Het advies is een belangrijk moment voor 
leerlingen, omdat het grote consequenties heeft 
voor het vervolgonderwijs en voor de toekomst 
van leerlingen. 

De problemen
Er zijn grote problemen met het schooladvies2. 
Ik noem er hier vier.
• Ten eerste is het niet duidelijk wat de inhoud 

van het advies moet zijn. De richtlijnen van de 
overheid melden hierover het volgende: ‘In 
het schooladvies staat welk type voortgezet 

Schaf het schooladvies 
in groep 8 af

Als we echt werk willen maken van gelijke kansen, moeten we de vroege 
selectie achter ons laten en leerlingen in de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs mogelijkheden geven om hun capaciteiten verder te verkennen.  
Eddie Denessen houdt een pleidooi voor het afschaffen van het schooladvies 
aan het einde van de basisschool.

Eddie Denessen
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onderwijs het beste bij een leerling past. En 
het geeft inzicht in de ontwikkeling van een 
leerling tijdens de hele basisschoolperiode. De 
school kijkt dan bij elke leerling onder andere 
naar: aanleg en talenten; leerprestaties; 
concentratie, motivatie en doorzettings  -

 ver mogen3’ Dit is een erg vage omschrijving 
van de inhoud van een advies waar zo veel 
van afhangt. De meting van de genoemde 
concepten die in het advies betrokken zouden 
moeten worden en het gewicht dat aan de 
verschillende zaken moet worden toegekend, 
zijn niet gespecificeerd. Gevolg daarvan is dat 
professionals in het basisonderwijs verschil-
lend reageren op vragen over het relatieve 
belang van de prestaties, de inzet, de motiva-
tie en de studiehouding van leerlingen. 

• Ten tweede is het de vraag hoe ver met het 
advies vooruit wordt gekeken: is het advies 
een inschatting van het niveau waarop de 
leerling het best kan starten? Is het een 
voorspelling van waar de leerling over drie 
jaar zit of voorspelt het advies welk diploma 
de leerling gaat halen? Uit mijn ervaringen 
met handopsteken tijdens studiedagen en 
netwerkbijeenkomsten blijkt dat de meningen 
van de betrokkenen hierover sterk uiteenlo-
pen. Dat zegt niet alleen iets over hoe zeker 
men kan zijn van dergelijke voorspellingen, 

maar roept ook de vraag op hoe lang de 
 basisschool kan worden aangesproken op het 

gegeven advies. Houdt dat na één jaar op of 
kunnen we de basisschool hier ook later nog 
op aanspreken?

• Ten derde is het de vraag hoe goed de ontwik-
keling van leerlingen zich laat voorspellen. Het 
adviseren vraagt van basisscholen een soort 
lineair voorspellen. Dit druist in tegen het 
inzicht en de kennis van leraren dat de ont-
wikkeling van leerlingen op verschillende 
manieren verloopt. De mindset-theorie van 
Carol Dweck4, die wijst op de veranderbaar-
heid van aanleg, is een fraaie ondersteuning 
van de gedachte dat intelligentie niet vastligt, 
maar kan groeien door stimulerende 

 omge vingen met veel uitdaging en hoge 
verwachtingen. De ontwikkeling van leerlingen 
verloopt grillig en niet-lineair: er zijn pieken in 
tijden van succes, dalen op momenten dat het 
niet zo goed gaat, en soms zijn er sprongen in 
ontwikkeling en sterk stijgende lijnen in de 
ontwikkeling van vaardigheden na verloop van 
tijd. Vooral kinderen met laagopgeleide ouders 
en kinderen die thuis geen Nederlands 
spreken komen wat later op gang en hebben 
in groep 8 nog lang niet kunnen laten zien wat 
ze in hun mars hebben. Adviseren is op dat 
moment hetzelfde als kijken in een glazen bol.

“Een belangrijke 

factor in het creëren van 

kansenongelijkheid is de 

overgang po-vo”
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• Vanwege deze problemen is tot slot het vierde 
probleem dat adviseren een subjectieve 
aangelegenheid is, waarbij stereotiepe 
beelden van leerlingen een rol spelen. 
Stelselmatig blijkt uit onderzoek dat leraren 

 de mogelijkheden van kinderen van 
laagopgeleide  ouders onderschatten en de 
mogelijk heden van kinderen van hoogopge-
leide ouders overschatten. Discrepanties 
tussen adviezen en eindtoetsscores bevestigen 
dit: bij gelijke toetsscores vallen de adviezen 
voor kinderen van hoogopgeleide ouders 
structureel hoger uit. Leraren krijgen vaak het 
verwijt dat ze subjectief zijn en onterecht 
positiever oordelen over leerlingen van 
hoogopgeleide ouders. Deze subjectiviteit is 
echter een normaal menselijk verschijnsel. 
Leraren bouwen in hun loopbaan associaties 
op. Door hun ervaringen met prestaties van 
leerlingen van laag- en hoogopgeleide ouders, 
associëren zij hoge prestaties eerder met 
hoogopgeleiden dan met laagopgeleiden5.  
Als leerkrachten voor een slecht gedefinieerde 
beslissing staan zoals het geven van het 
schooladvies, spelen deze associaties onbe-
wust een rol. Dat erkent het ministerie en op 
de website van de Inspectie van het Onderwijs 
staat een simu latie waarmee je kunt toetsen 
hoe subjectief je bent bij het adviseren6. 
Hoewel het interessant is om daar inzicht in te 
krijgen, is het een schier onmogelijke opdracht 
om associatievrij te adviseren. Omdat objec-
tieve criteria ontbreken, is subjectiviteit 
noodzake lijkerwijs ingebouwd in het advies.

 Ter objectivering van het advies wordt tussen 
15 april en 15 mei een eindtoets afgenomen.  
Als een leerling de eindtoets goed maakt, 
beter dan het gegeven advies, moeten scholen 
het schooladvies heroverwegen en mogen ze 
het bijstellen (Wet op het PO, Artikel 42, lid 2). 
Wat betreft het bijstellen van het advies 
houden scholen er verschillende praktijken op 
na. Uit ons onderzoek in Nijmegen7 blijkt dat 
sommige scholen het advies nooit bijstellen 
(‘we hebben goed over het advies nagedacht’), 
sommige scholen doen het altijd (‘blijkbaar 

hebben we het dan niet goed gezien’), andere 
scholen stellen het advies alleen bij op 
aandringen van ouders, en weer andere 
scholen bespreken het in het team. Het zal 
niet verbazen dat scholen die hun advies 
alleen bijstellen op aandringen van ouders 
bijdragen aan kansenongelijkheid. 

Deze problemen leiden ertoe dat we ernstig 
mogen twijfelen aan de kwaliteit van de school-
adviezen. Dat valt de leerkrachten in het basison-
derwijs niet aan te rekenen. Zij moeten zonder 
houvast oordelen en voorspellingen doen, 
waardoor zij noodgedwongen lineair denken en 
groepsstereotyperingen activeren. 

De gevolgen
De hierboven genoemde problemen zijn al lang 
bekend. Daarom is het des te verwonderlijker 
dat er steeds meer van het schooladvies af-
hangt. Als blijkt dat het adviseren zo lastig is, 
dan zou je verwachten dat er in het voortgezet 
onderwijs mogelijkheden worden gecreëerd om 
na de overgang zo lang mogelijk te wachten met 
de selectie en determinatie van leerlingen. Niets 
is minder waar. Uit de analyses van de samen-
stelling van brugklassen blijkt dat het aandeel 
enkelvoudige brugklassen vanaf 2007 is geste-
gen van iets meer dan 30% naar ongeveer 45% 
(Onderwijsraad, 2019). Leerlingen komen steeds 
minder in heterogene klassen terecht. 
De ge volgen voor de schoolcarrière van de 
leerlingen worden dus groter. Het wordt voor 
leerlingen steeds belangrijker dat ze een goed 
schooladvies krijgen.  

Daar komt bij dat het best lastig is om een 
leerling op het juiste niveau te plaatsen. Onder-
zoek van de Inspectie van het Onderwijs laat 
zien dat er een behoorlijke overlap is in de 
leesvaardigheid van 15-jarige leerlingen in 
verschillende niveaus van voortgezet onderwijs: 
de best presterende leerlingen in vmbo-kader 
lezen beter dan menige vwo-leerling. 
Maar het advies is wel voorspellend voor het 
diploma dat leerlingen halen. Ongeacht de 
aanleg en de getoonde vaardigheden, zitten de 
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meeste leerlingen al vroeg in het voortgezet 
onderwijs ‘gevangen’ in hun advies; ze komen 
daar moeilijk uit. Daarom is het zo belangrijk 
dat leerlingen een goed advies krijgen en de 
eindtoets zo goed mogelijk maken. De druk 
daarop is groot. Kinderen gaan gebukt onder 
toetsstress, en toetstrainingen vinden gretig 
aftrek bij (veelal hoogopgeleide) ouders die de 
kansen van hun kinderen willen vergroten.

Hoogopgeleide ouders kiezen ook minder vaak 
voor heterogene brugklassen, omdat de kans op 
een vwo-diploma groter is als hun kind naar een 
enkelvoudige vwo-brugklas gaat. Door de 

selectie voor homogene brugklassen wordt de 
toekomst van leerlingen te vroeg bepaald. Dit 
ontneemt veel leerlingen groeimogelijkheden en 
is te veel gebaseerd op lineair voorspellen en 
fixed-mindsetdenken.

De oplossing 
Als we serieus werk willen maken van een 
eerlijker systeem, waarin alle leerlingen hun 
mogelijkheden optimaal kunnen benutten, is er 
een ander systeem nodig. Hoe goed bedoeld 
ook, voor veel leerlingen is het schooladvies een 
verkeerde inschatting van hun toekomst-
mogelijkheden. We kunnen blijven sleutelen om 
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het advies beter en kansrijker te maken, maar 
heel veel beter dan het nu is, zal het niet worden 
doordat het adviseren slecht is gedefinieerd en 
het advies te vroeg in de schoolloopbaan wordt 
gegeven. We moeten daar echt mee stoppen. 
Stuur kinderen zonder niveau-etiket naar het 
voortgezet onderwijs en laat leerlingen daar 
uitzoeken welke weg door het voortgezet 
onderwijs voor hem of haar het beste is. 

Stoppen met adviseren heeft consequenties 
voor het voortgezet onderwijs. Vo-scholen 
kunnen dan niet meer rekenen op de inschat-
ting van het niveau door de basisschool, maar 
zullen zelf de verantwoordelijkheid moeten 
nemen om alle leerlingen de beste leermogelijk-
heden te bieden. Om leerlingen de beste onder-
wijskansen te bieden, is het zaak dat de school 
hen mogelijkheden geeft om hun capaciteiten 
verder te verkennen. Geef leerlingen de moge-
lijkheid om meer zelf te kiezen voor het onder-
wijs dat het best bij hen past. Flexibilisering van 
het voortgezet onderwijs biedt leerlingen ook 
meer kans om samen te leven en te werken 
met leeftijdgenoten die een andere achtergrond 
hebben.

Er zijn inmiddels mooie initiatieven van vo-
scholen die in de onderbouw een breed aanbod 

hebben. In veel landen, zoals de Scandinavische 
landen, landen in Oost-Azië en Angelsaksische 
landen, vindt selectie al op een latere leeftijd 
plaats. Onderzoek laat zien dat in landen waar 
later wordt geselecteerd de invloed van het 
opleidingsniveau van ouders op de schoolloop-
baan kleiner is (zie voor een internationaal 
overzicht: De Naaijer, Spithoff, Osinga, Klitzing, 
Korpershoek, & Opdenakker, 2016). Wij moeten 
dit al onze leerlingen toch ook gunnen? Daarom 
dit pleidooi voor een drastische maatregel die 
nodig is om echt werk te maken van gelijke 
kansen. 
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Stelling
De advisering aan het einde van de basisschool 
wordt  vooral met het oog op gelijke kansen  
afgeschaft.

Men was het niet oneens met de stelling: 
‘we hebben zeker iets te doen in het stelsel, 
namelijk de vroege selectie afschaffen, dus 
het keuzemoment zo lang mogelijk uitstellen’. 
Momenteel is er veel aandacht voor kansrijk 
adviseren, vooral door de gevolgen van de 
scholensluiting. Opgemerkt wordt dat het 
daarbij niet alleen over het advies gaat, maar 
ook over kansrijk plaatsen. Dat betekent dat je 
niet alleen naar de cognitieve vermogens kijkt, 
maar veel breder en dat ook ouders worden 
meegenomen in het keuzeproces. Dan is er 
ook nog kansrijk laten landen, dat wil zeggen 
dat leerlingen in het voortgezet onderwijs goed 
worden begeleid. Daar horen een warme 
overdracht en brede brugklassen bij. Je zou 
beter moeten kijken naar wat er bij het kind 
past. Basisschool en voortgezet onderwijs 
hebben een gezamenlijk verantwoordelijkheid. 

Stelling
Het onderwijsstelsel hoeft niet veranderd te 
worden, als scholen meer gebruik zouden maken 
van differentiatie en flexibilisering.

Een bestuurder uit het voortgezet onderwijs 
vindt het wel ver gaan om een stelselwijziging 
in te voeren als het probleem is dat het onder-
wijs niet goed kan differentiëren. We kunnen 
wel kansrijk adviseren en plaatsen, maar als 
het kind niet goed kan worden ondersteund, 
werkt het niet. Daar staat tegenover dat alleen 
een stelselwijziging ervoor kan zorgen dat de 
huidige ‘sjoelbak’ met zeven aparte vo-scholen 
verdwijnt en er gelijke kansen ontstaan. 
Tegelijkertijd moeten we laten zien dat we 
kunnen differentiëren en flexibiliseren, ook in 
het voortgezet onderwijs. Na enige discussie 
komt men tot de conclusie dat er vooral aan 
een betere samenwerking tussen po en vo 
gewerkt moet worden. Er is nogal eens weder-
zijds wantrouwen. Die gaat over advisering die 
volgens het vo vaak te hoog is. En die gaat 
over plaatsing die het po vaak te laag vindt. 
Een gezamenlijk simulatie over advisering die 
door de inspectie is gemaakt, leverde verras-
sende resultaten op, zo vertelt een van de 
bestuurders.

Debat bestuurders
Bestuurders uit kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs 
discussieerden over stellingen die we aan de artikelen ontleenden.

41De toekomst van kinderopvang en funderend onderwijs



Scheuren in het fundament42 Scheuren in het fundament42



43De toekomst van kinderopvang en funderend onderwijs

De regio als reddingsboei 
voor het bestel? 

Is het Nederlandse onderwijsstelsel wel toekomstbestendig? Over die vraag 
gaat deze bundel. Een herziening van het stelsel heeft echter weinig kans van 
slagen zonder herziening van het bestel. De hoop is nu gericht op ‘de regio’. 
Maar het is te voorbarig om daarin de reddingsboei voor het bestel te zien. 

Stelsel en bestel
De term ‘stelsel’ verwijst naar de manier waarop 
onderwijs is opgedeeld in leerwegen, school-
soorten, opleidingen, kwalificaties en zo verder. 
Kenmerkend voor het Nederlandse stelsel is 
bijvoorbeeld de opdeling van het voortgezet 
onderwijs in acht verschillende leerwegen, 
variërend van praktijkonderwijs tot gymnasium. 

Het ‘bestel’ gaat over wie met wie waarover 
praat, wie waarover gaat, en wie invloed heeft op 
wat. Allerlei organisaties die zich om onderwijs 
bekommeren zijn onderdeel van het bestel, 
bijvoorbeeld: het ministerie, sectorraden, 
vakbonden, gemeenten, het Laks. Het onderwijs-
stelsel en het onderwijsbestel zijn twee 
verschillende dingen die elkaar over en weer 
beïnvloeden1.

Sturen met netwerken
Na het parlementaire onderzoek onderwijsver-
nieuwingen2 – beter bekend als de Commissie 
Dijsselbloem – vermeed de politiek het liefst 
discussies over het stelsel3. Ondertussen gingen 
veranderingen in het bestel onverminderd door. 
Zo begon omstreeks 1990 een proces van 
sectoralisering: overleg en besluitvorming 

werden steeds meer gescheiden voor primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs4. Er 
werden sectorraden opgericht: de MBO Raad en 
VO-raad in 2006, de PO-Raad in 2008. Het 
Ministerie is naar sector ingedeeld, net als de 
Inspectie en het onderwijsveld zelf.

Dat de minister met de sectorraden afspraken 
maakt over beleidsdoelen en geld, getuigt van 
hun steeds prominentere plaats. Beleid wordt 
steeds meer per sector gemaakt, of het nu gaat 
om onderwijskwaliteit, arbeidsvoorwaarden of 
curriculumontwikkeling. Logisch gevolg daarvan 
is dat er per sector verschillende regels en 
afspraken gelden, bijvoorbeeld over de inscha-
ling van docenten of over arbeidsvoorwaarden.

Leerlingen en studenten bewegen zich juist door 
sectoren heen. Om hen een beter doorlopende 
leerweg te bieden, ontstaan er initiatieven die 
óver sectoren heen werken. Primair en voortge-
zet onderwijs werken bijvoorbeeld samen in 
Tienerscholen voor leerlingen van 10-14 jaar, en 
vmbo en mbo werken samen in VM2 trajecten. 
Juist die sectoroverstijgende initiatieven hebben 
er last van dat alles per sector is geregeld.

Sietske Waslander
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Het onderzoek ‘Dijsselbloem’ gaf wijzigingen in 
het bestel ook een flinke duw in de rug. De 
landelijke overheid maakt er sindsdien werk van 
om samen met ‘het veld’ beleid te maken. Dat 
moet zorgen voor draagvlak en voor wederkerig-
heid tussen beleid en praktijk die bij eerdere 
vernieuwingen zo node werden gemist5. Om dat 
mogelijk te maken, wordt het beleid opgedeeld 
in allerlei afzonderlijke vraagstukken en dos-
siers. Rond al die dossiers ontstaan aparte 
sturingsnetwerken van allerlei partijen die het 
beleid op dat specifieke terrein handen en 
voeten geven6. Het (onbedoelde) effect is dat 
overleg en besluitvorming nu niet alleen per 
sector zijn gescheiden, maar ook (binnen een 
sector) per beleidsonderwerp. Zo raakt het 
beleid op landelijk niveau versnipperd, wat op 
zijn beurt de verandercapaciteit binnen scholen 
ondermijnt7. Bovendien, hoewel in die sturings-
netwerken veel partijen vertegenwoordigd zijn, 
geldt dat niet voor leraren. En dat is een 
probleem.  

Is de regio de redding? 
Als remedie tegen verkokering en versnippering 
richten alle ogen zich nu op ‘de regio’8. Voor het 
gezond opgroeien van kinderen en jongeren is 
afstemming nodig tussen verschillende beleid-
sterreinen, zoals onderwijs, welzijn, zorg en 
arbeid. Op landelijk niveau komt dat moeilijk van 
de grond. Op lokaal niveau kunnen onderwijs-
besturen grote vraagstukken, zoals het leraren-
tekort of behoud van voorzieningen op het 
platteland, vaak ook niet oplossen, omdat ze 
daarvoor te klein zijn, het geld niet hebben, of er 
niet over gaan.

De hoop is nu dat hetgeen op nationaal en lokaal 
niveau niet lukt of niet kan, beter gaat ‘in de 
regio’. Ook onderwijsbeleid zet in op ‘de regio’, 
bijvoorbeeld om meer samenhang te realiseren 
in het opleiden van leraren of in het mbo om de 
aansluiting met werk te verbeteren. Een ander 
voorbeeld zijn de samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs. Die maken precies duidelijk 
waarom ‘de regio’ fundamentele vragen oproept 
over het bestel. 

Passend onderwijs en bestuurlijke 
spaghetti
Zorgdragen voor onderwijs aan leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften vereist afstem-
ming tussen onderwijs, jeugdhulp en soms ook 
jeugdzorg en andere hulp voor gezinnen. Het is 
een goed voorbeeld van een vraagstuk dat noch 
op nationaal niveau, noch op lokaal niveau goed 
is op te lossen.

Een landelijke aanpak leidt er al snel toe dat 
leerlingen worden geïndiceerd om aanspraak te 
kunnen maken op budget. Dat leidt tot bureau-
cratie en zet een financiële bonus op het labelen 
van kinderen. Bovendien leidt het vaak niet tot 
efficiënt gebruik van middelen, omdat het 
budget aan de leerling wordt gekoppeld, terwijl 
de school met een andere inzet van hetzelfde 
budget andere keuzes zou maken.

Op lokaal niveau is het vraagstuk ook niet goed 
op te lossen. De meeste schoolbesturen zijn te 
klein om alle denkbare leerlingen met onder-
steuningsbehoeften adequaat onderwijs te 
bieden. Sommige ondersteuningsbehoeften van 
leerlingen komen op schoolniveau weinig voor 
en/of vereisen specifieke expertise. Niet alle 
scholen kunnen al die leerlingen de juiste onder-
steuning bieden. Daarom vereist het organise-
ren van passend onderwijs voor alle leerlingen 
een zeker schaalniveau. Verreweg de meeste 
schoolbesturen zijn daarvoor te klein.

De Wet passend onderwijs (augustus 2014) 
introduceerde samenwerkingsverbanden van 
schoolbesturen die rechtstreeks geld krijgen van 
de overheid en zelf beleid kunnen maken. Vanaf 
2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
jeugdhulp en hebben ze veel vrijheden om dat 
zelf in te richten. Zo is een situatie ontstaan met 
een kleine 1000 po-schoolbesturen die 77 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
vormen en ruim 300 vo-schoolbesturen die 75 
andere samenwerkingsverbanden vormen. 
Om onderwijs en jeugdhulp goed met elkaar 
te verbinden, zoeken al die schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden afstemming met 
ruim 350 gemeenten.
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“Hoewel veel van ‘de regio’ 

wordt verwacht, weet niemand 

wat het is of moet zijn”
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Wat het vooral complex maakt is dat school-
besturen van oudsher zijn georganiseerd op 
basis van denominatie en pedagogische visie, 
terwijl samenwerkingsverbanden en gemeenten 
geografisch zijn ingedeeld. Daardoor hebben 
veel schoolbesturen te maken met verschillende 
samenwerkingsverbanden die allemaal hun 
eigen beleid maken, terwijl samenwerkings-
verbanden op hun beurt vaak te maken hebben 
met meerdere gemeenten die hun eigen jeugd-
hulpbeleid maken. Dat vereist veelvuldig overleg 
tussen schoolbesturen, samenwerkings-
verbanden en gemeenten9. Onder de noemer 
van regionalisering is een rijkgevulde bestuur-
lijke spaghetti ontstaan. 

Fundamentele vragen
Hoewel veel van ‘de regio’ wordt verwacht, 
weet niemand wat het is of moet zijn. Is het 
een begrensd geografisch gebied, zoals bij 
ge meenten? Die keuze is gemaakt bij passend 
onderwijs. Of gaat het vooral om een schaal-
niveau tussen landelijk en lokaal? Dat is de keuze 
van scholen die netwerken vormen om hun 
onderwijs te innoveren10. Of werkt soms een 
geografisch gebied het beste en soms een 
schaalniveau? Kan het bijvoorbeeld zo zijn dat 
samen innoveren het beste gaat in een netwerk 
van niet-naburige scholen, terwijl het verdelen 
van geld een verbinding met een geografisch 
gebied vereist? Niemand die het weet. Boven-
dien is er een principiële vraag welke verschillen 

tussen regio’s acceptabel zijn, en een praktische 
vraag of Nederland niet te klein is voor regionaal 
beleid11.  

Bestel van de toekomst
Wie vanuit het perspectief van de leerling of de 
student denkt, moet constateren dat de sectora-
lisering in het bestel te ver is doorgeschoten. Wie 
vanuit het perspectief van de burger denkt, trekt 
dezelfde conclusie over de versnippering van 
nauw verwante beleidsterreinen. Het is echter 
te voorbarig om ‘de regio’ als reddingsboei aan 
te grijpen. Wat wel helpt is als voorschoolse 
educatie, primair onderwijs en voortgezet onder-
wijs onder één wet voor funderend onderwijs 
komen te vallen. Wat ook helpt is dat cao’s en 
andere afspraken over personeel gelden voor 
dat hele funderend onderwijs. Wat niet helpt is 
alvast een voorschot nemen op een route 
richting regionaal onderwijsbestuur.
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Debat bestuurders
Bestuurders uit kinderopvang, po en vo discussieerden over stellingen die we aan de 
artikelen ontleenden.

Stelling
Het Nederlandse onderwijssysteem is niet 
geschikt voor inclusief onderwijs

Het is een belangrijk opvoedingsideaal: je leert 
kinderen om te gaan met de diversiteit in de 
samenleving. De school is eigenlijk de best 
mogelijke oefenplaats als voorbereiding op 
een inclusieve samenleving. Maar we hebben 
het tot nu toe niet voor elkaar gekregen om 
inclusief onderwijs te realiseren. Dat ligt aan 
het huidige systeem dat niet bevorderlijk is 
voor inclusief onderwijs. Tegelijkertijd sluit het 
het ook niet uit. Een ander stelsel kan helpen 
om inclusief onderwijs te realiseren, maar dat 
is niet voldoende. Meer zeggenschap bij de 
ouders en leerlingen in een routekaart van de 
minister suggereren dat een en ander met een 
stappenplan kan worden opgelost, maar er is 
meer aan de hand. De overheid heeft nooit 
goed richting gegeven aan passend onderwijs 
en de motivatie bij veel instellingen / professio-
nals voor inclusief onderwijs ontbreekt. 

De gebrekkige samenwerking tussen onder-
wijs en jeugdzorg speelt een rol en een 
ander probleem is dat er niet automatisch 
extra ondersteuning in de buitenschoolse 
opvang is wanneer een leerling die wel krijgt 
in het onderwijs. Als je bruggen wilt bouwen 
tussen opvang, onderwijs en jeugdzorg, dan 
is een andere mindset nodig en dan krijg je 
een ander gesprek. De samen werkings-
verbanden zouden dat gesprek aan moeten 
gaan om meer inclusievere voorzieningen te 
creëren. Sommige bestuurders plaatsen 
vraagtekens bij inclusief onderwijs: doet dat 
wel recht aan de begeleidingsbehoeften van 
bepaalde leerlingen? Men is het erover eens 
dat er een basisondersteuning zou moeten 
zijn die elke school kan bieden, aangevuld 
met specifieke voorzieningen. Zoals het nu 
gaat, moet het in ieder geval niet: ‘Financie-
ring vormt onterecht het uitgangspunt’ en 
‘We kiezen voor systeemoplossingen en dan 
de goedkoopste variant’.
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De afgelopen periode zijn de nodige voorstellen 
gedaan om het onderwijs inhoudelijk te ver-
nieuwen. Een belangrijk kenmerk van veel 
vernieuwingen is dat ze de grenzen van de 
deelsectoren van het onderwijs overschrijden. 
Bij bijvoorbeeld de integrale kindcentra of de 
verlengde brugklas gaat het om de inzet van 
specifieke pedagogische en didactische deskun-
digheid en samenwerking in aanpalende 
domeinen. In het voortgezet onderwijs worden 
de gemengde en de theoretische leerweg 
samengevoegd in een nieuwe leerweg, daar-
naast ontstaan vakhavo’s en technasia. En 
verderop in de beroepskolom ontwikkelen zich 
nieuwe vormen van samenwerking tussen vo, 
mbo en hbo die zijn gericht op de doorstroom 
van leerlingen. Al deze veranderingen vergen 
een gerichte personeelsinzet. 

Omvangrijk vraagstuk
De personeelsvoorziening in het onderwijs is 
een omvangrijk vraagstuk. Het huidige leraren-
tekort is zeker geen nieuw issue. Al sinds ‘het 
gedroomde koninkrijk’ van de Commissie Van Es 
(1993) staat het onafgebroken op de agenda, en 
niet alleen in Nederland. De commissie Rinnooy 
Kan (2007) opende zijn rapport ‘Leerkracht!’ met 
de zinsnede dat we aan de vooravond staan van 

een omvangrijk lerarentekort in kwantitatieve en 
kwalitatieve zin. Deze voorspellingen zijn uitge-
komen, in de kinderopvang, het basisonderwijs 
en bij tekortvakken als natuur-, schei- en wis-
kunde, informatica, Duits, Frans en klassieke 
talen in het voortgezet onderwijs. Het gaat niet 
alleen om een kwantitatief probleem, maar ook 
om de vraag welke mensen de verantwoordelijk-
heid krijgen om - al dan niet in teams - voor de 
klas te staan.  

Met andere woorden: de onderwijsarbeidsmarkt 
vraagt om het bevorderen van wendbaar gedrag 
binnen een flexibele structuur1. Deze begrippen 
ontleen ik aan de sociotechniek, waarin het gaat 
om de verhouding tussen regels en professio-
nele normen. Deze inzichten uit de TU Delft 
vormen nog altijd de basis van de kwaliteit van 
de arbeid in Nederland. Ze keren impliciet terug 
in de recente rapporten van de commissie-
Borstlap (2020) en de WRR (2020) over de ver-
nieuwing van de arbeidsmarkt. Borstlap spreekt 
van een ‘doorgeschoten regelgeving’ en pleit 
ervoor om externe flexibiliteit in te ruilen voor 
meer interne flexibiliteit. De WRR houdt een 
pleidooi voor het autonoom handelen van 
professionals en aandacht voor de kwaliteit van 
de dienstverlening.   

Onderwijsvernieuwing 
vergt voldoende goed 

toegeruste leraren

De bijdragen in deze bundel behandelen enkele gerichte vernieuwingen in het 
funderend onderwijs. Deze vernieuwingen zijn alleen mogelijk als er voldoende 
goed toegeruste leraren zijn. Dat vergt meer oog voor de arbeidskundige kant 
van de personeelsinzet. 

6

Marc van der Meer



Scheuren in het fundament50

Sociotechnische inzichten
De sociotechniek is met name toegepast in de 
industrie, maar is ook relevant voor professio-
nals in het onderwijs, zeker gezien het potentieel 
van digitalisering van de leerprocessen. In iedere 
organisatie, branche of sector zijn er immers 
regels en normen nodig over de toegang tot de 
arbeidsmarkt (bevoegdheid les te geven), de 
inhoud van het werk, het omgaan met conflicten 
et cetera. Naarmate de regels flexibeler zijn, 
worden de professionele normen belangrijker 
en zijn zelfontwikkeling, zelforganisatie en 
zelfregulering in teams mogelijk. Op dat punt is 
er nog wat te winnen. Illustratief is dat Jan 
Siebelink bij zijn afscheid als leraar Frans van het 
Marnix college in Ede (2003) zich beklaagde over 
de leraar als tweederangsfiguur: ‘Niet langer 
worden hoge eisen van vakmanschap aan hem 
gesteld. Hij doceert niet meer, hij is leerpartner‘ 
(Trouw, 4 januari 2003). 

In de sociotechniek worden tevens de grenzen 
tussen organisaties en sectoren gedefinieerd. 
Naarmate de regels onderling meer verschillen, 
zijn de grensovergangen strakker gedefinieerd. 
Als de professionele normen van samenwerking 
in teams sterk zijn ontwikkeld, dan zijn de 
grenzen gemakkelijk doorlaatbaar. Dit is relevant 
in het onderwijs, waar elke deelsector (kinder-
opvang, primair en voortgezet onderwijs,
beroepsonderwijs) zijn eigen regelsysteem 
heeft (wetgeving, cao, et cetera). Deze regels 
beletten mobiliteit en daarmee de onderlinge 
uitwisseling van leraren in het onderwijs. 

Op dit punt deed de Onderwijsraad in ‘Ruimte 
voor leraren’ (2018) een belangrijke voorzet door 
te verkennen of de basis van het leraarschap 
meer algemeen en over de grenzen van sectoren 
heen kan worden gedefinieerd. De Commissie 
Bevoegdheden (Cie-Zevenbergen) is onlangs 
over de uitwerking daarvan gestruikeld, niet 
zozeer op de onderwijskundige inzichten, maar 
op de arbeidsaspecten van het leraarschap: het 
was door ‘wantrouwen’ niet mogelijk om consen-
sus te bereiken over de grenzen van het beroep 
en van de onderwijssectoren2. Daar ga ik nu 
verder op in.

De periode 2013-heden
In de ‘Lerarenagenda 2013-2020’ en in het 
Onderwijsakkoord ‘De route naar geweldig 
onderwijs’ (september 2013) deed het kabinet 
met de sociale partners aanzetten om te komen 
tot een transformatie van het onderwijsstelsel3.  
Aanvankelijk richtte de aandacht zich vooral op 
de professionalisering van leraren door middel 
van beurzen en opleidingen om de kwaliteit van 
het lesgeven een impuls te geven. Dat riep al 
gauw de vraag op of de investeringen wel goed 
worden besteed. Bieden we een leraar een 
masteropleiding of investeren we in het profes-
sioneel kapitaal van de hele school?4 Het eerste 
heeft pas zin als je het laatste ook doet; onder-
wijsvernieuwing is het gevolg van onderzoekend 
en professioneel werken. Dat is een relevante 
vraag als we de bijdragen in deze bundel bezien. 

Tegelijkertijd leidde de nullijn in de bezoldiging 
in de periode 2010-2014 tot breed gedragen 
verzet van leraren. De traditionele vertegen-
woordigers van leraren en de werkgevers in de 
PO-Raad werden uitgedaagd door de nieuw 
opgerichte groep ‘PO in Actie’, die pleitte voor 
extra loonstijgingen in het primair onderwijs en 
vermindering van de werkdruk. Deze initiatieven 
hebben geleid tot loonstijgingen en extra mid-
delen voor scholen. De hoofdeis, het gelijkstellen 
van de salarissen in po en vo, is nog niet gereali-
seerd. Onlangs nam de Tweede Kamer daarover 
de motie-Kwint aan, die het nieuwe kabinet de 
opdracht geeft om de loonkloof tussen primair 
en voortgezet onderwijs te dichten (25 januari 
2021). Andere initiatieven die voortkwamen uit 
het genoemde Onderwijsakkoord, zoals de start 
van de Onderwijscoöperatie en een poging te 
komen tot een Lerarenregister, stierven echter 
een vroege dood. Met het teruggeven van de 
opdracht door de Commissie Bevoegdheden, 
zijn de verhoudingen tussen het kabinet en het 
onderwijsveld nogal stroef te noemen.   

De kabinetsinzet
In antwoord op het lerarentekort heeft het 
kabinet in januari 2019 zes maatregelen aange-
kondigd. Afgezien van loonstijgingen en tegen-
gaan van de werkdruk, probeert de regering de 
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instroom in lerarenopleidingen te bevorderen, 
de bestaande reserves te benutten en zij-instro-
mers aan te moedigen in het onderwijs te gaan 
werken. Het onderwijs kan ook anders worden 
georganiseerd, bijvoorbeeld door vakoverstij-
gend en in teamverband te werken, andere 
openingstijden in te voeren (dag- en weekend-
scholen), of ter ondersteuning van leraren 
onderwijsassistenten in te zetten. 

De oplossingen die vanuit Den Haag komen zijn 
mijns inziens relatief beleidsarm en moeten 
lokaal worden ingevuld. Dit maakte het bijvoor-
beeld mogelijk dat vijf grote gemeenten in 2020 
een eigen lerarenagenda konden opstellen met 
aandacht voor huisvesting en vervoersver-
goedingen. En zeer recent heeft het kabinet, in 
antwoord op de coronacrisis, een omvangrijk 
Nationaal Onderwijsplan ingesteld. Dat laatste 
plan kan alleen maar worden uitgevoerd als er 
extra begeleiding komt om de achterstanden 
weg te werken. Wat betekenen deze voorstellen 
voor de onderwijsarbeidsmarkt?

De stromen op de 
(onderwijs)arbeidsmarkt
Met de aandacht voor instroom, doorstroom en 
uitstroom onderkent het kabinet dat mobiliteit 
op de arbeidsmarkt nodig is. Die mobiliteit vindt 
echter maar mondjesmaat plaats tussen de 
verschillende deelsectoren, waar lange dienst-
verbanden en geringe loopbaanmogelijkheden 
de norm zijn en nieuwe leraren vaak weer snel 
vertrekken (door een gebrek aan begeleiding 
en als gevolg van LIFO-systemen).

Een toerustingsagenda voor de onderwijsar-
beidsmarkt moet daarom niet alleen oog heb-
ben voor de kwaliteit van het personeel, maar 
ook voor de afstemming van vraag en aanbod, 
en daarmee voor de wisselwerking tussen het 
sociaal domein, de lerarenopleidingen en de 
reguliere arbeidsmarkt (figuur 1). Dat is des te 
relevanter omdat leraren niet vanzelfsprekend 
tot aan hun pensionering in het onderwijs actief 
blijven (rode pijlen). Integendeel: de levensloop 
kent een veel grilliger en gevarieerder patroon. 

Dat betekent dat de transities op de arbeids-
markt in beeld moeten worden gebracht (rode 
én blauwe pijlen). We beperken ons hier tot de 
assen tussen de domeinen, omdat daar de 
belangrijkste vernieuwingen kunnen worden 
bereikt5.  

De as ‘huishouden-lerarenopleiding’
Als jongeren leraar willen worden, kiezen ze voor 
een studie aan een lerarenopleiding. Dat is de 
nieuwe instroom in het onderwijs. Het kabinet 
kan dit stimuleren met financiële prikkels, zoals 
de reductie van de studiegelden of het goedko-
per aanbieden van studie- en huisvestingsfacili-
teiten. In antwoord op het lerarentekort, kan het 
kabinet ook middelen vrijmaken voor een 
stoomcursus aan de ‘verborgen reserve’ van 
bevoegde leraren die momenteel niet in het 
onderwijs werken. 

Het aanbod van de lerarenopleidingen is de 
laatste jaren uitgebreid met de opkomst van de 
academische pabo. Tegelijkertijd zijn de leraren-
opleidingen sinds 2014 terughoudend om 
mbo-studenten toe te laten die assistent zouden 
kunnen worden. Zo hebben de vier technische 
lerarenopleidingen noodgedwongen hun dagop-
leiding gesloten vanwege het geringe aantal 
studenten. Dat is problematisch gezien de 
opkomst van het vak technologie in het funde-
rend onderwijs. 

Arbeids-
markt

Onderwijs-
arbeidsmarkt

Huis-
houdens

Leraren-
opleiding
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Als we de vernieuwingen die in deze bundel zijn 
beschreven bezien, ligt het voor de hand dat de 
verschillende lerarenopleidingen (eerste- en 
tweedegraads, hbo en universitair) hun curricula 
verder aanpassen zodat afgestudeerde leraren in 
verschillende onderwijssectoren kunnen werken. 
In sociotechnische termen: er moet op de lera-
renopleiding wendbaar gedrag worden ontwik-
keld. Het gaat daarbij om het samenspel tussen 
a) het ontwikkelen van nieuwe leerprogramma’s 
(‘het creatievermogen’- iets praktisch tot stand 
brengen), b) het nadenken over hoe dat vorm te 
geven (‘het reflectievermogen’ - de betekenis en 
samenhang van de lesstof vaststellen), en c) de 
omgang met digitale leertechnologie.

Dat legt de basis voor cognitieve en metacogni-
tieve ontwikkeling en identiteitsvorming van 
leraren in opleiding. Bij deze reflectie komen 
immers ook de professionele en persoonlijke 
normen voor de uitvoering van het beroep om 
de hoek kijken: wat voor professional wil en kan 
ik zijn, hoe handel ik? Leraren in opleiding 
kunnen zich zo ontwikkelen: van het uitvoeren 
van relatief eenvoudige taken tot het vormgeven 
van steeds complexere taken in verschillende 
sectoren van het onderwijs. 

De as van de lerarenopleiding 
en de (onderwijs)arbeidsmarkt
De belangrijkste vernieuwing is het programma 
‘opleiden in de school’, waarin stageplaatsen 
voor leraren in opleiding beter worden gefacili-
teerd. De volgende stap is het in de regio werken 
aan duurzame inzetbaarheid, waarbij om- en 
bijscholing verder worden ontwikkeld. Daarin 
wordt geleidelijk voortgang geboekt: de techni-
sche lerarenopleidingen bieden een portfolio 
aan deeltijdprogramma’s. Wel blijft de relatie 
tussen de lerarenopleidingen en het mbo relatief 
moeizaam. Tevens blijkt uit studies dat om- 
of bijscholing van docenten soms heel lastig is. 
Zo bleek bijvoorbeeld bij PIE-docenten, die een 
grote rol spelen in het technisch vmbo, dat zowel 
de steun van het management als hun eigen 
bereidheid voor om- en bijscholing heel gering 
was6.  

Op de as van de lerarenopleiding en de onder-
wijsarbeidsmarkt kunnen andere vernieuwingen 
worden beproefd. Zo kunnen scholen hybride 
docenten en zij-instromers met vakinhoudelijke 
deskundigheid aannemen, mits deze personen 
over de noodzakelijke pedagogische en didac-
tische vaardigheden beschikken. Ook hierin 
hebben de opleidingen een verantwoordelijk-
heid, net zoals in de begeleiding van beginnende 
leraren op de scholen. Daar is het nodige te 
winnen, vooral omdat veel nieuwkomers weer 
snel uitstromen. 

Ook is het denkbaar om een groter beroep te 
doen op gespecialiseerde, maar misschien op 
een minder hoog niveau opgeleide onderwijs-
assistenten, bijvoorbeeld bij natuur- en milieu-
vraagstukken of technieklessen. Ook kunnen 
mensen die geen lerarenopleiding hebben 
gedaan, maar bijvoorbeeld pedagogische 
wetenschappen of onderwijskunde hebben 
gestudeerd , worden omgeschoold tot specia-
listen die taken uitvoeren op het terrein van 
Special Educational Needs of Leren en 
Innoveren.

De as huishouden-
onderwijsarbeidsmarkt
Om het aantal leraren te doen stijgen, kunnen 
leraren later met pensioen gaan en kunnen 
mensen met  een onderwijsbevoegdheid weer 
voor de klas gaan staan. Ook leraren die in 
deeltijd werken, kunnen worden aangesproken. 
Dan is het van belang dat er prikkels zijn om 
meer uren te gaan werken, bijvoorbeeld vier 
of vijf in plaats van twee of drie dagen.

Ook kan het onderwijs anders worden georgani-
seerd, bijvoorbeeld door invoering van een 
80-20 model met vier dagen school en één dag 
andersoortige, creatieve activiteiten. Ook zijn 
er oplossingen denkbaar in combinatie met 
de bibliotheek, de voor- en naschool of met 
sociaal-culturele, creatieve en sportinstellingen 
in de wijk. 
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Tenslotte kan het sociaal kapitaal rond de school 
worden ingezet. Ouders bijvoorbeeld hebben 
hun contacten, werkzaamheden en netwerken. 
Er is meer te doen dan alleen pauzewacht of 
voorleesmoeder zijn. Er zijn allerlei activiteiten 
die kunnen worden uitbesteed, zodat niet alles 
op de schouders van dezelfde leerkrachten 
terechtkomt; denk aan interessante gastlessen 
of het organiseren van buitenschoolse activitei-
ten. 

Afsluiting 
Het arbeidsmarktbeleid in het onderwijs heeft 
met de Regionale Aanpak Personeelstekort een 
sterk lokale component gekregen. In sommige 
grote steden is de ergste nood tot zekere hoogte 
geledigd door het additionele lerarenbeleid in 
die steden; een oplossing waar veel middelgrote 
steden met afgunst naar kijken. Het is de kunst 
van de schoolleiders en hun onderwijskundig 
leiderschap om een vernieuwend en lerend 
schoolklimaat te faciliteren. De beslissende 
vernieuwingen in antwoord op het lerarentekort 
zullen naar mijn inschatting uiteindelijk uit de 
school zelf moeten komen, maar een (kleine) 
school kan dat niet alleen en heeft hulp van 
buiten nodig.

Het ligt voor de hand dat scholen in de regio 
optrekken met de lerarenopleidingen om 
gezamenlijk nieuwe wervingskanalen te vinden. 
Taak- en functiedifferentiatie kan daarbij 
bevorderlijk zijn. Een van de belangrijke 
toekomstvragen is de verhouding tussen 
vakbekwaamheid en bevoegdheid voor een 
personeelsinzet op maat. Als de bevoegdheden 
worden geflexibiliseerd, zijn sterkere profes-
sionele normen nodig gericht op samenwerking 
in teams en verbetering van de onderwijskwali-
teit. Dat geeft tevens mogelijkheden te komen 
tot sectoroverschrijdende uitwisseling en tot 
mobiliteit van leraren. Een bijkomende factor is 
de financiering en programmering van om- en 
bijscholing. Als dit alles leidt tot bewust vertrou-
wen op de werkvloer, is er veel gewonnen. 
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Debat bestuurders
Bestuurders uit kinderopvang, po en 
vo discussieerden over stellingen die 
we aan de artikelen ontleenden.

Stelling
Het huidige bevoegdhedensysteem werkt rem
mend op de oplossing van het lerarentekort. 

Elke sector kent een aparte bevoegdheids-
regeling, dat maakt mobiliteit tussen sectoren 
moeilijk. Als je dan de verschillende betalingen 
erbij betrekt, wordt het nog moeilijker. Daar-
door kun je lerarentekorten niet oplossen met 
mobiliteit. Sterker nog, die worden mede 
veroorzaakt door het systeem. Leraren uit het 
basisonderwijs stappen over naar de onder-
bouw van het vmbo, omdat ze daar beter 
betaald worden. Het vmbo heeft behoefte aan 
pedagogen en die mensen worden weggehaald 
bij het po. Dat vergroot het lerarentekort, met 
name in de grote steden. We zien nu de 
kwaliteit van leraren mede daardoor achteruit-
gaat. Er zouden loopbaanmogelijkheden 
moeten zijn over de sectoren heen. Wat zou het 
mooi zijn als er met name bij de overgangen 
voorschool–school en po–vo meer flexibiliteit 
komt. Dat heeft ook consequenties voor de 
opleidingen. De functieprofielen voor de kinder-
opvang en onderwijs zouden veel meer op 
elkaar afgestemd moeten worden en ze zouden 
onder dezelfde CAO moeten vallen. De vraag 
daarbij is wel: is het beroep voor academici nog 
wel aantrekkelijk als alles wordt gelijkgescha-
keld? Je ziet nu al dat die geneigd zijn om over te 
stappen naar het bedrijfsleven. Dat zou dus de 
tekorten juist groter maken. We moeten toe 
naar een heel ander arbeidsvoorwaarden-
stelsel. Je wilt hybride docenten hebben die ook 
met een been in de samenleving staan. In het 
mbo gebeurt dat al. Het zou helpen als je als 
werkgever zelf iets in de betaling mag doen. 
Men is het erover eens dat niet iedereen 
hetzelfde salaris zou moeten krijgen en dat er 
onderscheid moet blijven tussen eerstegraads 
en tweedegraads docenten. 
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De Onderwijsraad (2020)1 maakt zich zorgen 
over de bestaande kennisinfrastructuur. De raad 
signaleert dat het aanbod van educatieve dienst-
verleners, zoals methodemakers, toetsontwik-
kelaars, adviseurs, trainers en onderzoekers, niet 
goed aansluit bij de vraag van de scholen. Ook 
pleit de raad voor meer betrokkenheid, eigenaar-
schap en een gelijkwaardige inbreng van leraren 
bij het ontwikkelen van aanbod. Daarvoor is een 
lerende cultuur in scholen van belang.

De kennisinfrastructuur 2000-2020
De kennisinfrastructuur is de laatste twintig jaar 
ingrijpend veranderd. We kwamen uit een 
periode waarin het ministerie onderwijsvernieu-
wingen uitrolde, vaak politiek gekleurd. Voor-
beelden daarvan zijn Weer Samen Naar School, 
het Studiehuis, de invoering van het vmbo en de 
Tweede Fase, en thema’s zoals Natuur- en 
Milieueducatie (NME), emancipatie of bètatech-
niek. OCW liet deze veranderingen begeleiden 
door procesmanagementbureaus (zoals PMPO, 
PMVO) en een gesubsidieerde infrastructuur van 
landelijke pedagogische centra (LPC) en school-

begeleidingsdiensten waarvoor in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw de basis is gelegd.

Na de commissie Dijsselbloem (2008)2 trok de 
Nederlandse politiek het boetekleed aan over 
landelijke onderwijsinnovaties. De overheid had 
zich te veel bemoeid met de praktijk van de 
school en de didactiek. Daarna volgden bezuini-
gingen en herschikkingen door de financiële 
crisis.

Lange tijd werkte onderwijsvernieuwing op basis 
van het Research-Development-Diffusion model 
(RDD), een hiërarchische route voor onderwijs-
vernieuwingen en innovaties. Research werd 
gedaan door universiteiten, development door 
de LPC en diffusion door de schoolbegeleidings-
diensten (voorbeeld: realistisch rekenen via het 
Freudenthal instituut). De hiërarchie is veran-
derd, de machtsbases zijn veranderd en het lijkt 
erop dat het RDD-model is gekanteld en soms 
zelfs is omgedraaid (zoals bij de tienercolleges 
10-14 jaar). 

Naar een nieuwe 
kennisinfrastructuur 

voor het onderwijs

Een verandering in het onderwijs(stelsel) vereist een passende kennis- en 
begeleidingsinfrastructuur. Dat wil zeggen: een (lerend) systeem waarin kennis 
over onderwijs is opgeslagen en een structuur die het onderwijs ondersteunt 
bij veranderingen. Er wordt kennis geproduceerd en ontsloten, en processen 
worden begeleid. Frank Studulski bespreekt de veranderingen in de kennis-/
ondersteuningsstructuur in de afgelopen twintig jaar en de ideeën over de rol 
van kennis en ondersteuning op weg naar een nieuw stelsel.

7

Frank Studulski



Scheuren in het fundament58

De veranderingen
Voor een nieuwe kennisinfrastructuur zijn we op 
zoek naar een andere ordening van kennispro-
ductie, -verwerking en -consumptie. In die 
nieuwe ordening zien we meer initiatieven van 
onderop, de leraar als ambachtsman/vrouw, 
regionale kennisdeling, en veel minder top-down 
gestandaardiseerd aanbod. We verduidelijken 
deze nieuwe ordening door een aantal verschui-
vingen te beschrijven. Hoewel sommige ver-
schuivingen een beetje door elkaar heen lopen, 
plaatsen we ze in chronologische volgorde: 
• Schoolbesturen: van reactor naar actor. 
• Van politieke thema’s naar wetenschappelijke 

legitimering.
• Van gesubsidieerd naar marktgedreven.
• Ontzuiling en netwerkvorming. 
• Focus op de leraar. 

Van reactor naar actor 
Met de invoering van de lumpsum in het voort-
gezet onderwijs (1995) en primair onderwijs 
(2006) zetten scholen en besturen een stap naar 
financiële zelfstandigheid. De rolopvatting van 
de schoolbesturen was tot die tijd redelijk 
beperkt: beheer, financiën, personeel en organi-
satie. De autonomie is steeds verder toegeno-
men. Tegenwoordig wordt van scholen en 
besturen verwacht dat ze een visie hebben, 
onderwijskundig leiderschap tonen, en analyses 
en keuzes maken in een dynamische omgeving 
(ouders, samenleving, arbeidsmarkt, technolo-
gie). Het nieuwe onderwijstoezicht is daarop 
aangepast. Via een prestatiebox krijgen scholen 
rechtstreeks middelen van OCW.

Als het gaat om landelijk beleid zou je kunnen 
stellen dat schoolbesturen meer en meer actor 
zijn geworden in plaats van reactor (voorheen 
was het hun rol om steeds maar antwoorden te 
formuleren op nieuwe eisen en verlangens van 
de overheid). Sommige schoolbesturen gaan 
daarin nog verder en worden ook ondernemend 
(bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop, samenwer-
king met de opvang, en het ontwikkelen van 
eigen opleidingen).

Van politieke thema’s naar 
wetenschappelijke legitimering
In de periode voor de commissie Dijsselbloem 
(2008) had de politiek veel invloed op het onder-
wijsbeleid. Daarna werd onderzoek een belang-
rijke vorm van beleidslegitimering. Sinds 2006 
spreken we over evidence based werken. Aan-
pakken en werkwijzen moeten vooral bewezen 
effectief zijn. De kritiek hierop (Biesta, 2012)3  
was dat de principes van evidence based werken 
beter toepasbaar zijn in de medische wereld dan 
in het onderwijs. Inmiddels spreken we in het 
onderwijs van evidence informed werken. Dit wil 
zeggen dat het handelen in de praktijk wordt 
verbeterd of verrijkt op basis van een combinatie 
van praktijkkennis en wetenschappelijke kennis. 
Het streven is dat leraren en besturen evidence 
informed keuzes maken en de praktijk meer 
evidence informed inrichten (zoals Hattie, 
2014)4. 

Het belang van wetenschappelijke onderbou-
wing van onderwijsvernieuwingen is op allerlei 
manieren gestimuleerd. Denk aan: de Academi-
sche Pabo, de Kennisrotonde (NRO), academi-
sche werkplaatsen, beurzen voor masteroplei-
dingen, de onderzoekende school, ResearchEd 
of de inzet van boundary crossers (mensen die 
in verschillende sectoren werken). Het NRO 
stimuleert dit. Ook de sectorraden betogen dat 
de onderwijspraktijk en onderzoek dichter bij 
elkaar moeten worden gebracht (2019)5 en 
pleiten voor een sterkere verbinding tussen 
wetenschap en praktijk. Dat betekent dat docen-
ten meer ‘onderzoeksminded’ moeten worden 
en dat wetenschappers hun onderzoeken beter 
moeten uitleggen aan of vertalen naar de prak-
tijk. Wetenschappers kunnen hun best doen om 
de onderzoeksresultaten te vertalen naar de 
praktijk, maar het vraagt van leraren een onder-
zoekende houding en specifieke competenties. 
Dit zijn nog wel uitdagingen. 

Van subsidie naar markt 
Een derde ontwikkeling is de verschuiving van 
een gesubsidieerde naar een marktgedreven 
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ondersteuningsstructuur. De subsidiëring van 
schoolbegeleidingsdiensten en landelijke peda-
gogische centra stopte in respectievelijk 2008 en 
2014. De neoliberale vermarkting van de onder-
wijsadvieswereld brengt nieuwe vraagstukken 
met zich mee, zoals de macht van marketing of 
een gebrek aan transparantie van de markt. 

Soms worden er nog landelijke steunpunten 
opgericht (zoals Stichting School en Veiligheid, 
het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 
(GOAB) of de Gelijke Kansen Alliantie). Veel 
beleidsgeoriënteerd onderzoek is terecht-
gekomen bij het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO), inclusief de 
middelen voor veldaanvragen. Met de Kennis-
rotonde probeert het NRO zo goed mogelijk aan 
te sluiten bij vragen uit het veld. Een aantal 
projecten wordt nog via de PO-Raad en de 
VO-raad bekostigd. Er zijn nog wel bestuurs-
akkoorden met de sectorraden, maar deze zijn 

meer een product van onderhandeling. Ook is er 
een onderzoeksagenda (OCW, 2019)6, maar deze 
bevat geen vernieuwende onderwerpen. Voorts 
verandert er wat in het ‘financieel contract’: in 
plaats van ‘ontzorgen’ wordt er meer gestuurd 
op co-financiering en een gezamenlijke verant-
woordelijkheid (in de vorm van allianties, 
convenanten).

De oude schoolbegeleidingsdiensten hadden 
een regionale functie, maar de transparantie van 
die markt is verslechterd. Er zijn bureaus ver-
dwenen, er zijn nieuwe (‘commerciële’) bureaus 
bijgekomen, en ook hogescholen en universitei-
ten begeven zich op de markt. Het is voor scho-
len en besturen niet altijd makkelijk om de rol 
van opdrachtgever goed te vervullen, met een 
duidelijke ondersteuningsvraag en een correcte 
offerteprocedure. De Onderwijsraad (2020) 
benadrukt de mismatch tussen vraag en aanbod.
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“Hoe kan de veranderde kennis- 

en begeleidingsinfrastructuur 

onderwijsvernieuwingen op een 

adequate manier ondersteunen?”



Scheuren in het fundament60

Ontzuiling en netwerkvorming 
De ontzuiling creëert een nieuw speelveld. Er zijn 
(overstijgende) sectorraden ontstaan (2007), de 
landelijke vereniging Verus heeft christelijk en 
katholiek onderwijs bijeengebracht (iets dat 
twintig jaar geleden onbespreekbaar was) en de 
verschillen tussen PC, RK en openbaar onderwijs 
worden kleiner (met uitzondering van een paar 
regio’s). De nieuwe wet Meer ruimte voor nieuwe 
scholen (2021) maakt het mogelijk om een 
school op te richten op basis van belangstelling 
van ouders en leerlingen. Het begrip ‘richting’ is 
minder dominant geworden.

Ontzuiling brengt herschikking met zich mee, er 
ontstaat netwerkvorming. Er zijn minder volledig 
en/of rechtstreeks gefinancierde instituten dan 
voorheen (denk aan CITO, NRO of SLO) en er is 
een veelvoud van andere netwerken en plat-
forms ontstaan die aan invloed winnen (denk 
aan PACT voor kindcentra of www.wij-leren.nl, 
www.O4NT.nl van Maurice de Hond en 
Operation Education). Netwerken, bij elkaar 
gaan kijken, blijkt een effectieve vorm te zijn om 
kennis uit te wisselen. Internet maakt snelle 
verbindingen en (door sociale media) inbreng 
van iedereen mogelijk. Met een website en een 
filmpje verspreidt informatie zich snel, mensen 
kunnen zich sneller dan voorheen aansluiten bij 
een ‘beweging’. 

De positie van de leraar 
De laatste jaren kwam de leraar meer centraal te 
staan. In eerste instantie nam de aandacht voor 
het vak van leraar toe op basis van politieke druk 
(beloning, status, werkdruk). Daarna kwam er 
ook meer aandacht voor de professionaliteit van 
de leraar, met de suggestie om verder te kijken 
dan het klaslokaal (lerarenbeurs, subsidierege-
lingen, Schoolkracht). 

We zien ook een groep leraren die ageert tegen 
de regeldruk in het onderwijs. Zij pleiten voor 
meer autonomie (Kneyber en Evers, 2013 en 
2015)7. In feite vragen zij waardering voor de 
ambachtsman in een professionele, zelfsturende 
organisatie. Er wordt zelfs gesproken over 
‘Teacher leadership’ (Snoek e.a., 2019). Bij 

Teacher leadership gaat het om het versterken 
van de invloed van leraren, ook buiten het eigen 
klas lokaal. Op basis van hun expertise en erva-
ring krijgen zij ruimte om samen met collega’s 
het onderwijs te verbeteren. Leraren fungeren 
als informele, wisselende leiders die 
ontwikkelingen in gang zetten. 

Een kleine illustratie van de vertwijfeling over de 
invloed van de leraar is de zwalkende discussie 
over de ontwikkeling van een nieuw curriculum 
voor het funderend onderwijs. Deze ontwikke-
ling startte met het advies Een eigentijds curricu-
lum (2014)8 en mondde uit in het traject Ons 
onderwijs 2032 (2016)9. In Curriculum.nu is met 
150 leraren gewerkt aan vernieuwing van de 
vakken. De één vindt 150 leraren veel te weinig, 
de ander ziet dit als een goed voorbeeld. De 
vernieuwingsplannen zijn beland in een traject 
van politiek–bestuurlijke besluiteloosheid.  

De verwachtingen van meer kennisautonomie 
bij leraren zijn hooggespannen. Het sluit aan bij 
de wens om scholen in te richten als lerende 
organisaties, waarbij meer reflectie op de eigen 
doelen, het eigen handelen en de effecten 
daarvan mogelijk wordt gemaakt. 

Kenmerken kennisinfrastructuur
Hoe kan de kennis- en begeleidingsinfrastruc-
tuur - in het licht van de beschreven veranderin-
gen - onderwijsvernieuwingen op een adequate 
manier ondersteunen? We zijn beland in 
een kennisinfrastructuur met de volgende 
kenmerken: 
• Nederland had al een decentraal stelsel, 
 maar dit is nog versterkt: leraren en besturen 

hebben meer zeggenschap en kennisauto-
nomie. 

• De ontzuiling heeft geleid tot een zekere 
herschikking van belangen en ondersteunings-
instellingen. 

• Door een combinatie van reorganisaties en 
technologische mogelijkheden ontstaan er snel 
netwerken, onafhankelijk van de (zuilaire) struc-
tuur. Kennisontwikkeling vindt plaats in netwer-
ken en regionale kennishubs (schoolbesturen, 
kinderopvangorganisaties, opleidingen).
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• Er ontstaan nieuwe hybride combinaties van 
markt, netwerken en instituties.

• De overheid (inclusief toezicht) lijkt meer bege-
leidend dan leidend in de thematisering. In de 
praktijk is het streven naar evidence based en 
evidence informed werken de norm. 

De volgende veranderingen staan (mogelijk) op 
stapel: een nieuw curriculum, inclusie, betere 
adviespraktijken voor het voortgezet onderwijs, 
minder differentiatie, uitstel van selectie, brede 
brugklassen. 

Het lijkt erop dat we op zoek moeten gaan naar 
een nieuwe vorm voor de kennisinfrastructuur. 
De landelijke overheid kan minder makkelijk 
grote innovaties afkondigen in een veld waarin 
de kennisautonomie in de regio (bij scholen en 
besturen) is toegenomen. Veranderingen zullen 
hun weg moeten vinden via netwerken en lokale 
betekenisgeving. Scholing/professionalisering 
(‘leren’) is het nieuwe veranderinstrument. 
Daarbij passen nieuwe vormen van ondersteu-
ning, die in co-creatie met scholen en leraren 
vorm en inhoud krijgen. 

Drie scenario’s
De Galan Groep schetste in opdracht van OCW 
drie scenario’s voor versterking van de kennisin-
frastructuur:
1) Inzetten op de regio.
2) Landelijk kennis bundelen en ontsluiten.
3) Thematisch innoveren.

Volgens de Galan Groep10 vereist uitvoering van 
een van deze scenario’s gerichte, structurele 
investeringen van de overheid tussen 70 en 85 
miljoen euro per jaar. De randvoorwaarden zijn: 
meer tijd voor professionele ontwikkeling, 
onderzoek en innovatie, ontwikkeling van 
(onderzoeks)competenties, faciliteren van een 
onderzoeks- en innovatiecultuur, en investeren 
in beroepsvorming (van de leraar). De besluit-
vorming hierover is overgedragen aan het 
volgende kabinet.

Hoewel politieke dominantie in het onderwijs 
niet wenselijk is, is er wel behoefte aan kaders, 
zoals een duidelijk beeld van de kennisontwikke-
ling: transparantie van de kennisinfrastructuur, 
inclusief de markt. Daarnaast is de ontwikkeling 
van de kennisautonomie op lokaal niveau nog 
niet optimaal: hier liggen nog uitdagingen. Naast 
duidelijke landelijke kaders, zou de kennisinfra-
structuur veel beter kunnen aansluiten bij de 
regionale kennisecologieën (aansluiting bij 
ROC’s, hogescholen en universiteiten) door de 
inzet van praktoren en lectoren. Wij denken 
hierbij aan een levendig circuit van leerlabs, 
kenniskringen en academische werkplaatsen, 
waar leraren elkaar ontmoeten en (formeel en 
informeel) veel van elkaar leren.
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