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De Onderwijs Alliantie wil de 

ontwikkelkansen van basisschool 

kinderen in kwetsbare buurten 

vergroten en hen beter voorbereiden 

op de uitdagingen van de 21ste eeuw. 

De Onderwijs Alliantie is een 

publiek-private samenwerking die 

basisscholen ondersteunt met de 

transitie gericht op het terugdringen 

van het lerarentekort en het anders 

organiseren van het onderwijs in 

samenwerking met de wijk.  



De ongelijkheid in kansen op goed onderwijs voor groepen leerlingen in Nederland neemt steeds verder toe. De 

verschillen in schooladviezen tussen leerlingen met hoger en lager opgeleide ouders zijn sinds 2009 groter 

geworden . In Nederland is de toename van ongelijkheid in onderwijsresultaten, in vergelijking met andere landen 

zelfs het grootst . Daar komt bij dat het lerarentekort op scholen een nijpend (structureler) probleem is. Dit tekort 

doet zich, behalve in de G4, ook voor in krimpgebieden . Schoolleiders en leerkrachten ervaren bovendien een 

enorme werkdruk en vallen uit door te grote klassen, te hoge taakeisen en te weinig begeleiding en waardering. 

Hierdoor krijgen leerlingen niet altijd de begeleiding en zorg die ze nodig hebben en lopen leerachterstanden op. 

Kinderen van ouders met een zwakke sociaaleconomische positie in kwetsbare wijken krijgen nog minder kansen 

om hun potentieel te benutten. Door de fors toegenomen ongelijkheid komt een van de belangrijkste 

kinderrechten, het recht op goed onderwijs, in Nederland steeds meer onder druk te staan. 

Een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur is een van de belangrijkste pijlers voor economische welvaart en het 

welzijn van burgers. De combinatie van toenemende ongelijkheid in kansen op goed onderwijs, het oplopende 

lerarentekort en de toenemende werkdruk voor leraren en schoolleiders, brengt deze infrastructuur steeds meer 

aan het wankelen. Een samenhangende aanpak is nodig om kinderen die zich nog niet optimaal kunnen 

ontwikkelen maximaal kansen te geven en te laten participeren in de kenniseconomie. Anders komen zij langs de 

zijlijn te staan, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

De Onderwijs Alliantie wil, samen met publieke en private partners, scholen ondersteunen met een transitie die 

gericht is op het in samenhang terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in 

samenwerking met de wijk. Daarbij wil de Onderwijs Alliantie lopende (landelijke) initiatieven op deze gebieden 

faciliteren en ondersteunen door kennis, instrumenten, onderzoek en beschikbare netwerken in te zetten.  

Noodzaak – Waarom een extra inspanning nodig is 

•        De ongelijkheid in kansen op goed onderwijs voor groepen leerlingen in Nederland neemt steeds verder toe. 

•        De verschillen in schooladviezen tussen leerlingen met hoger en lager opgeleide ouders zijn sinds 2009  

         groter geworden.

•        In Nederland is de toename van ongelijkheid in onderwijsresultaten, in vergelijking met andere landen, 

         zelfs het grootst.

•        Het lerarentekort op scholen in de G4, maar ook in krimpgebieden, is een structureel probleem.

•        Schoolleiders en leerkrachten ervaren een enorme werkdruk en vallen uit door te grote klassen, te hoge

          taakeisen en te weinig begeleiding en waardering. 

•        De combinatie van toenemende ongelijkheid in kansen op goed onderwijs, het structurele lerarentekort en 

         de te hoge werkdruk voor leraren en schoolleiders maakt dat de huidige onderwijsinfrastructuur enorm onder 

         druk staat. 

•        Hierdoor krijgen kinderen van ouders met een zwakke sociaaleconomische positie in kwetsbare wijken nog

         minder kansen om hun potentieel te benutten.

•        Toegang tot onderwijs hangt steeds meer af van de buurt of streek waarin je woont en de sociale positie van 

         je ouders, aldus de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights .
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•        Door de fors toegenomen kansenongelijkheid staat een van de belangrijkste kinderrechten, het recht 

         op goed onderwijs, onder grote druk in Nederland. 

•        Een transitie in het onderwijs is gewenst om te komen tot een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur waarin

         ieder kind optimale kansen krijgt om zijn of haar potentieel te benutten.

•        Deze transitie dient zich te richten op het in samenhang terugdringen van het lerarentekort en het anders

         organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk.

Ambitie – Wat de Onderwijs Alliantie wil bereiken

•        De Onderwijs Alliantie is een publiek-private samenwerking die de ontwikkelkansen van kinderen in

         kwetsbare buurten wil vergroten en hen goed wil voorbereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw. 

•        De Onderwijs Alliantie wil met behulp van publiek-private samenwerking scholen ondersteunen met het

         terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk.

•        Daarbij wil de Onderwijs Alliantie aansluiten bij de uitdagingen die leerkrachten, schoolbestuurders, experts en

         wethouders aangeven: het doorontwikkelen en implementeren van veelbelovende lopende en vernieuwende

         initiatieven op het gebied van lerarentekort en anders organiseren en kansenongelijkheid. 

•        Daartoe wil de Onderwijs Alliantie de structurele samenwerking tussen verschillende partijen die hiervoor

         nodig zijn organiseren en ondersteunen: ouders, maatschappelijke instellingen, zorginstellingen,

         kennisinstellingen en bedrijven. 

•        Daarnaast wil de Onderwijs Alliantie, samen met haar stakeholders en partners, specifieke kennis over

         transities, publiek-private samenwerking, organisatie-inrichting en implementatie leveren.

Schoolpraktijk als vertrekpunt, transitie als basis

•        Uitgangspunt van de transitie van het onderwijs is de verbetering van de schoolpraktijk en de

         randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, zoals voldoende goede leraren, een effectieve schoolorganisatie 

         en goede samenwerking met wijk en omgeving.

•        De focus van deze innovaties is gericht op het bieden van optimale kansen en begeleiding van kinderen van

         ouders met een zwakke sociaaleconomische positie.

•        Dit vraagt om initiatieven die zich kenmerken door een samenhangende aanpak op het gebied van

         lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk. Deze initiatieven zijn

         onder te delen in tien thema’s: 

1.       Werving van nieuwe leerkrachten.

2.      Maatwerk bij het opleiden van leerkrachten.

3.      Begeleiding van startende leerkrachten.

4.      Werkdrukverlaging en terugdringing ziekteverzuim.

5.      (Strategisch) personeelsbeleid en HRD.

6.      Structurele inzet van bekwame professionals, tijdens maar ook buiten schooltijd. 

7.      Welzijn- en zorgpartners die de fysieke en emotionele ontwikkeling van het kind versterken. 

8.      Bedrijven en wijkorganisaties die talenten bij het kind, die niet direct aan de basisvakken taal, schrijven 

         en rekenen te koppelen zijn, helpen ontwikkelen.



9.      Mentoren uit de wijk ondersteunen en adviseren op individueel niveau een kind en indien nodig het gezin.

10.    Geschikte huisvesting voor leerkrachten in met name de grote steden.

•        De Onderwijs Alliantie zal deze thema’s steeds als leidraad nemen bij het realiseren van de gevraagde

         transities. Op het onderdeel van deze thema’s waar publiek-private samenwerking zorgt voor versnelling van

         implementatie, en een hogere impact, biedt de Onderwijs Alliantie ondersteuning op maat. Dit kan

         bijvoorbeeld gaan om het mobiliseren van innovatie- en implementatiekracht voor het slechten van barrières

         op het gebied van organisatie, financiën en regelgeving bij de transitie.

•        De Onderwijs Alliantie ondersteunt momenteel de scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke

         Tuinsteden met het realiseren van hun beoogde transitie. 

•        De Onderwijs Alliantie ondersteunt bij het initiatief over brede burgerschapsontwikkeling bij kinderen 

         van JINC en Rabobank Amsterdam.
 

Wat de Onderwijs Alliantie aanbiedt

•        De Onderwijs Alliantie ondersteunt basisscholen om de gewenste transitie op gang te brengen.

•        De Onderwijs Alliantie ondersteunt bestaande initiatieven op de tien beschreven thema’s op maat door

         expertise, instrumenten, capaciteit, netwerken en onderzoek eraan te verbinden.

         Deze ondersteuning op maat met behulp van publiek-private samenwerking zorgt voor versnelling van

         implementatie, en een hogere impact op het terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren 

         van het onderwijs in samenwerking met de wijk. Daarbij valt te denken aan het mobiliseren van innovatie- en

         implementatiekracht voor het slechten van barrières op het gebied van organisatie, financiën en regelgeving

         bij de transitie.

         Voorbeelden hiervan zijn:

         Onderzoek naar de effecten van vernieuwende initiatieven op kinderen door KidsRights.

         Het identificeren en delen van de meest effectieve en schaalbare initiatieven door Life Sciences &

         Health/Health Holland. Zij faciliteren innovatie en Research & Development bij scholen door haar instrumenten

         zoals de eigen financieringsinstrumenten en organisatie-instrumenten als learning communities en field labs

         in te zetten.

         Het initiëren en realiseren van lokale publiek-private samenwerkingen in steden en krimpgebieden door

         Deloitte en BMC.

         Het bieden van kennis en procesbegeleiding door ING.

         Om de ondersteuning op een toegankelijke en duurzame manier te koppelen aan de behoeftes van scholen

         en initiatieven werkt de Onderwijs Alliantie aan een online platform/community. Met behulp van dit platform

         kunnen tevens bestaande publiek-private samenwerkingen worden gedeeld en opgeschaald. Deloitte, Jinc

         (1600 aangesloten bedrijven) en Tata Consultancy Services zetten zich hiervoor in.

Call for action

•        We roepen basisscholen in sociaaleconomisch zwakkere wijken, die bezig zijn met realiseren

         van een transitie van het onderwijs en behoefte hebben aan ondersteuning, op om zich te melden.

•        Eenzelfde oproep doen we aan organisaties die een rol kunnen en willen spelen in de doorontwikkeling,

          uitvoering en implementatie van bestaande en nieuwe initiatieven. Het kan daarbij gaan om personele

          capaciteit, middelen, ontsluiten van netwerken en lobbykracht.



De Onderwijs Alliantie is een initiatief van de Maatschappelijke 
Alliantie en bestaat uit onderstaande partijen:



Onze partners zijn:




