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Kansenongelijkheid wordt 

effectiever en duurzamer opgelost 

als scholen, organisaties, 

overheden, kennisinstellingen en 

burgers de handen ineen slaan.

Dit is een oproep aan scholen en/of 

initiatieven in het primair onderwijs 

die ondersteuning van publieke 

en/of private partijen behoeven.
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Het manifest en het achterliggende onderzoek zijn mogelijk gemaakt door tal van 
betrokkenen die ons gedurende het traject van waardevolle expertise en inzichten hebben 
voorzien. Wij willen onderstaande personen en partijen bedanken voor hun tijd en inzet.

• M. Benrida – Ministerie van OCW

• P. van Berkel – Troelstra school 
Amsterdam

• R. den Besten – PO Raad

• G. Dorigo – Cisio / Rabobank

• D. van der Elst – Ministerie van OCW

• D. Ensberg – Jantje Beton

• F. Feenstra – Algra & Feenstra 
Architecten

• M. Fuijkschot – Het ABC

• T. Gelissen – Gezonde basisschool van 
de Toekomst Zuid-Limburg

• M. van Gemert – Gemeente 
Amsterdam

• T. Groot Zwaafink – RVKO

• E. Heijblok – Troelstra school 
Amsterdam

• R. Hermans – SER

• E. Hooge – PO Raad

• M. Hoogenkamp – CED-Groep

• S. Kasmi – Wethouder onderwijs 
gemeente Rotterdam 

• J. Kraeima – Rotterdamse Vereniging 
voor Katholiek Onderwijs

• H. Krikke – Samenwonen Samenleven 
(SWSL)

• A. Kroos – Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid

• T. de Langen - Inspirezzo

• V. Lentjes – Gemeente Amsterdam

• E. Meilof – 7e Montessorischool 
Amsterdam

• M. Mendonça – Albeda College

• G. Nijeboer – Derksen Drolsbach

• H. Nooren – Stichting Westelijke Tuinstede 
(STWT)

• M. Pastors – Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid

• T. Pellis – Basisschool Het Epos

• L. Ponse – Goeman Borgesiusschool 
Amsterdam

• A. Postma – Gemeente Utrecht

• E. Reekers – Gemeente Rotterdam

• D. Roos – Jinc

• H. Saas – Gemeente Den Haag

• T. Snelting – Team Twaalf

• H. Verkade – Basisschool Het Epos

• J. van de Ven – Leraren Collectief

• E. van Vliet – Lucas Onderwijs

• J. Vogelenzang - Topsector Tuinbouw en 
Uitgansmaterialen

• R. Voss - BOOR

• E. Wortel – Albeda College
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– Jan Peter Balkenende, 

bestuursvoorzitter Maatschappelijke Alliantie
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‘Wie voor een dubbeltje is geboren, wordt nooit een kwartje’ luidt een bekend 
Nederlands gezegde. Helaas gaat dat gezegde op voor veel jongens en meisjes 
die opgroeien in grootstedelijke aandachtswijken, kinderen zijn van ouders met 
een praktische opleiding of zonder opleiding en kinderen van ouders met een 
migratieachtergrond. Deze jongens en meisjes kunnen niet het maximale uit hun 
leven halen. Voor hen heeft het onderwijs niet de ‘emancipatiefunctie’ die zoveel 
politici decennialang beloven. Voor hen geldt dat hun afkomst hun toekomst in 
grote mate bepaalt. Alleen individuele uitzonderingen met uitzonderlijke 
persoonlijke en cognitieve talenten weten aan dit lot te ontkomen. Dit kan en 
mag niet langer de werkelijkheid zijn in onze samenleving.

Deze systematische kansenongelijkheid is niet alleen funest voor de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen, het heeft ook directe gevolgen voor onze 
(kennis)economie en samenleving als geheel. Wij kunnen en moeten dus beter. 
Dat zijn we aan onszelf en onze toekomst, de kinderen, verplicht. Maar deze 
opgave is te zwaar voor het primair onderwijs alleen. Het primair onderwijs en 
met name de leerkrachten en schoolleiders, staat onder immense druk. Een 
structureel en groeiend tekort aan onderwijspersoneel en een ongezond 
overschot aan werkdruk en pedagogische en didactische taken laat het primair 
onderwijs bijna door haar hoeven zakken. De corona-pandemie en alle gevolgen 
van dien, hebben daar in het crisisjaar 2020 geen positieve bijdrage aan geleverd. 
Alhoewel de lockdown wel liet zien dat het primair onderwijs in staat is om in 
korte tijd fundamenteel te veranderen. Het thuisonderwijs op afstand, in co-
productie tussen ouders en scholen, laat een indrukwekkend staaltje 
verandervermogen zien in een al jaren geplaagde sector. Tegelijkertijd waren het 
in deze donkere dagen van de lockdown dezelfde jongens en meisjes die het 
minst konden meekomen in het digitale thuisonderwijs. Zonder laptops, zonder 
goed internet thuis en zonder (veer)krachtige ouders waren zij opnieuw de 
kinderen van de rekening.

Tegen deze achtergrond neemt de Maatschappelijke Alliantie samen met 
partners uit zowel de publieke als private sector de handschoen op door 
concreet bij te dragen aan oplossingen van dit maatschappelijke probleem. 
Maatschappelijk, omdat het groter is dan alleen een onderwijsprobleem. En 
probleem, omdat het Nederland onwaardig is om kinderen te laten opgroeien en 
te laten ontwikkelen zonder hun kansen op een onbezorgde toekomst te 
optimaliseren. Via dit manifest en bijbehorende concrete
acties waarmee we in Amsterdam Nieuw-West starten, blijven 
we ons de komende jaren samen met onze partners, 
overheden en natuurlijk het onderwijs zelf inzetten voor het 
beste onderwijs voor ieder kind. Want ieder kind is het waard 
om ongeacht zijn of haar geboorte een ‘kwartje’ te kunnen 
worden.

Dave Ensberg-Kleijkers
Directeur-bestuurder Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton, 
bestuurslid Maatschappelijke Alliantie
en ex-onderwijsbestuurder
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Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Joke Middelbeek 
en ik ben de bestuurder van Stichting Westelijke 
Tuinsteden in Amsterdam Nieuw-West. In december 2019 
hebben wij voor een week in de Stichting denktijd 
georganiseerd voor alle medewerkers in onze scholen om 
antwoorden te zoeken op de vraag hoe wij ons onderwijs in 
tijden van lerarentekort zo voort kunnen zetten dat de 
kwaliteit van het onderwijs zo goed als mogelijk overeind 
blijft. Kinderen kunnen er niets aan doen dat er een 
lerarentekort is. Ze mogen daar niet de dupe van worden. 
Wij zijn zelf aan zet.

In deze tijd meldde de Maatschappelijke Alliantie zich: 
Hayde Zarkeshan belde me.
Dit telefoontje kwam op het juiste moment, met de juiste 
vraag: hoe kunnen we de schouders onder de 
ontwikkelingen van STWT zetten en daarmee onder het 
onderwijs vanuit een publiek-private samenwerking? Dit is 
precies wat nodig is. Het onderwijs is in en van de 
maatschappij. De maatschappij van nu vraagt om burgers 
die kennis hebben, sociaal vaardig zijn en zichzelf goed 
kennen. Voor de optimale ontwikkeling van onze kinderen 
is samenwerking met de wijk cruciaal.

De leerkracht wordt weer eigenaar van het leerproces. 
Hij/zij heeft zicht op ontwikkeling en kan leersituaties 
creëren die passen bij de ontwikkeling van kinderen. De 
maatschappij biedt vele mogelijkheden voor de uitvoering 
hiervan, maar veel van deze opties laten we nu onbenut. 
Tijdens onze week in december liet Amsterdam Nieuw-
West zien wat er voor de kinderen allemaal mogelijk is. 
Duizend kinderen werden dagelijks door organisaties in 
Nieuw-West aan het “werk” gezet. Het heeft ons de ogen 
extra geopend. Het is er dus, maar de vraag is hoe we dit 
kunnen verbinden. De Onderwijs Alliantie ondersteunt ons 
om deze waardevolle samenwerking door te ontwikkelen 
en te verduurzamen.

Als kinderen kennis, sociale vaardigheden en zichzelf 
ontwikkelen worden zij de netwerkers van de toekomst –
zowel nationaal als internationaal. Hiervoor hebben zij een 
leerrijkere omgeving nodig dan binnen een schoolgebouw 
mogelijk is. Ze leren in de maatschappij toe te passen wat 
ze in een kleinere setting oefenen en vice versa. Zo kunnen 
ze optimaal zichzelf te worden.

Joke Middelbeek
Bestuurder STWT en partner van de Onderwijs Alliantie

V O O R W O O R D
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– Rob Dubbeldeman, 

Managing Partner Publieke Sector Deloitte
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Nationale Wetenschapsagenda

Onderbouwing Manifest

Samenstelling Onderwijs Alliantie

Veelbelovende initiatieven met Publiek-Private Samenwerking

Internationale onderwijssystemen

Bronvermelding

Dankwoord
Voorwoord

Situatie in de krimpgebieden

Manifest | Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind 

Wat de Onderwijs Alliantie aanbiedt
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Manifest
Samen werken aan 
goed onderwijs voor 
ieder kind
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M A N I F E S T  |  
S A M E N  W E R K E N  A A N  G O E D  O N D E R W I J S  V O O R  I E D E R  K I N D

De Onderwijs Alliantie wil de ontwikkelkansen van 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 scholen 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 geworden1,2. In Nederland is de toename van ongelijkheid in 
onderwijsresultaten, in vergelijking met andere landen zelfs het grootst3. 
Daar komt bij dat het lerarentekort op scholen een nijpend (structureler) 
probleem is. Dit tekort doet zich, behalve in de G4, ook voor in 
krimpgebieden4.

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, de 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, 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.
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• 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 

KidsRights5.

• 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 eenieder optimale kansen krijgt om zijn/haar 

potentieel te benutten.

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

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

• 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, 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 nieuwe initiatieven op het gebied van 

lerarentekort, anders organiseren van het onderwijs 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, organisatieinrichting

en implementatie leveren.

M A N I F E S T  |  
S A M E N  W E R K E N  A A N  G O E D  O N D E R W I J S  V O O R  I E D E R  K I N D
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• 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 de wijk en 

omgeving.

• De focus 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 anders organiseren van het onderwijs in 

samenwerking met de wijk. Deze initiatieven zijn onder te verdelen 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 evenals de inbreng van kennis, informatie, best-practices, 

onderzoek, publiek-private samenwerking, implementatie, monitoring en onderzoek.

• De Onderwijs Alliantie ondersteunt momenteel de scholen van Stichting Openbaar 

Onderwijs Westelijke Tuinsteden met het realiseren van hun beoogde transitie.

• De Onderwijs Alliantie sluit aan bij het initiatief over brede burgerschapsontwikkeling 

bij kinderen van JINC en Rabobank Amsterdam.

M A N I F E S T  |  
S A M E N  W E R K E N  A A N  G O E D  O N D E R W I J S  V O O R  I E D E R  K I N D
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• De Onderwijs Alliantie ondersteunt scholen om de gewenste transitie op gang te 

brengen.

• De Onderwijs Alliantie ondersteunt bestaande initiatieven op een van 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 bestaande publiek-private 

samenwerkingsinitiatieven op de ontwikkeling van het kind en de wijk.

• Versterken van succesvolle publiek-private initiatieven gericht op het 

terugdringen van lerarentekort en kansenongelijkheid.

• Ondersteunen van basisscholen op het gebied van strategisch 

personeelsbeleid.

• Ontwikkelen van een nieuw betaalbaar huisvestingsconcept voor leerkrachten 

in de grootstedelijke regio’s.

• Inrichten van een online platform om de vragen van scholen te verbinden aan 

expertise van private en publieke organisaties.

• De Onderwijs Alliantie roept basisscholen in sociaaleconomisch zwakkere wijken, die 

bezig zijn met het realiseren van een transitie van het onderwijs en ondersteuning 

behoeven, op om zich te melden.

• Eenzelfde oproep doet de Onderwijs Alliantie 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.

M A N I F E S T  |  
S A M E N  W E R K E N  A A N  G O E D  O N D E R W I J S  V O O R  I E D E R  K I N D
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Wat de Onderwijs 
Alliantie aanbiedt
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Voorbeelden opgehaald 
en bestudeerd rond 
vernieuwingen in het 
onderwijs, het oplossen 
van het lerarentekort 
en verminderen van 
kansenongelijkheid, 
nationaal en 
internationaal

W A T  D E  O N D E R W I J S  
A L L I A N T I E  A A N B I E D T

Verkennende onderzoeken en gesprekken hebben er toe geleid dat het Manifest tot stand is 
gekomen, met een aanbod voor ondersteuning dat aangepast is op de vraag vanuit 
initiatieven en scholen. In dit aanbod wordt rekening gehouden met bevindingen uit het 
onderzoek die onder andere in hoofdstuk zes en zeven te lezen zijn.

Opbrengsten verkennende onderzoeken en gesprekken met stakeholders:

Duidelijk is geworden dat er een 
hulpvraag vanuit de scholen aanwezig 
is richting de wijk, maatschappelijke 

instellingen, kennis instellingen en het 
bedrijfsleven om hen te 

ondersteunen bij initiatieven die het 
lerarentekort en kansenongelijkheid 

verminderen.

De hulpvraag bij 
een aantal scholen 
opgehaald voor 
support.

De inhoudelijke 
thema’s bepaald 
voor verbetering en 
verandering.

De barrières en 
enablers voor succes 
van deze voorbeelden 
vastgelegd.
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W A T  D E  O N D E R W I J S  
A L L I A N T I E  A A N B I E D T

Aan de hand van gesprekken met initiatiefnemers, van initiatieven die al zijn gestart, en 
scholen zijn negen thema’s geïdentificeerd waar publieke en private partijen een 
meerwaarde kunnen leveren bij de implementatie en opschaling van initiatieven van de 
scholen. In hoofdstuk zes is een overzicht te vinden van geïdentificeerde belemmeringen en 
succesvoorwaarden waar publieke en private partijen de scholen bij kunnen ondersteunen.

Opschaling, professionalisering en verduurzaming 
initiatief

Veel initiatieven zijn nu nog van tijdelijke aard. Meerdere 
scholen en initiatieven hebben aangegeven externe 
ondersteuning nodig te hebben bij het inbedden van deze 
initiatieven in het onderwijs curriculum.

Juridische inzichten

Scholen die op zoek zijn naar nieuwe manieren om het 
onderwijs in te richten lopen regelmatig tegen juridische 
vraagstukken en wet- en regelgeving aan waar advisering 
en onderzoek wenselijk zijn.

Kennisdeling tussen initiatieven

Initiatieven komen graag in contact met andere 
vergelijkbare initiatieven om te reflecteren en van elkaar te 
leren. Er is echter weinig interactie tussen de verschillende 
scholen en initiatieven.

Procesbegeleiding en monitoring

Procesbegeleiding en (risico-) monitoring van de uitvoering 
tijdens de implementatie van initiatieven. Door dit op een 
professionele manier in te richten, zal de implementatietijd 
verkort worden.
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W A T  D E  O N D E R W I J S  
A L L I A N T I E  A A N B I E D T

Onderzoek

Er is behoefte aan onderzoek op meerdere gebieden 
rondom de initiatieven, zoals naar werkbare mechanismes, 
de effecten op langere termijn en de maatschappelijke 
kosten en baten.

Financiering

Als scholen op zoek gaan naar professionele ondersteuning 
voor een of meerdere van de bovengenoemde thema’s is 
vaak extra financiering noodzakelijk. Scholen en initiatieven 
hebben behoefte aan (externe) financiering om 
bovengenoemde thema’s op te pakken en de initiatieven 
duurzaam te implementeren.

Zichtbaarheid  

Succesvolle initiatieven worden graag landelijk gedeeld om 
anderen te inspireren en op die manier de transitie op 
grote schaal te realiseren. 

(Strategisch) personeelsbeleid

Veel scholen hebben behoefte aan ondersteuning bij het 
opstellen van het (strategische) personeelsbeleid. Dit wordt 
op dit moment nog op weinig scholen op een volwassen 
manier gedaan. Hierdoor is de verwachting dat er veel 
winst valt te behalen door advisering van professionals uit 
de private sector.

Huisvestingsmogelijkheden

In de grootstedelijke gebieden is er sprake van 
woningnood. Scholen hebben de behoefte om met 
ondersteuning van private partijen te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om betaalbare huisvesting te realiseren 
voor leerkrachten.
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Werving van nieuwe leerkrachten

Inzet mentoren uit de wijk

Geschikte huisvesting leerkrachten

W A T  D E  O N D E R W I J S  
A L L I A N T I E  A A N B I E D T

Meerdere initiatieven en maatregelen zijn in gang gezet op het gebied van lerarentekort en 
het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk. Deze initiatieven 
vallen onder te verdelen in de onderstaande tien thema’s. De publiek-private samenwerking 
die de Onderwijs Alliantie biedt, is ondersteunend aan lopende initiatieven en levert een 
bijdrage aan de oplossing.

Maatwerk opleiden leerkrachten

Begeleiding startende leerkrachten

Werkdrukverlaging & terugdringen ziekteverzuim

Strategisch personeelsbeleid

Structurele inzet bekwame professionals

Nauwe samenwerking welzijn- & zorgpartners

Bekwame professionals helpen te ontwikkelen
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W A T  D E  O N D E R W I J S  
A L L I A N T I E  A A N B I E D T

De onderstaande partijen hebben commitment uitgesproken over het ondersteunen van 
scholen en initiatieven en hebben dit vastgelegd in het manifest. Dit commitment is 
gebaseerd op de geïdentificeerde hulpvragen, succesvoorwaarden en belemmeringen. De 
Onderwijs Alliantie wordt nog uitgebreid met meerdere partijen zodat er meer 
ondersteuningsmogelijkheden zijn voor meerdere type hulpvragen. 

Deloitte

• Ondersteuning van basisscholen 
grootstedelijke regio’s bij realisatie 
publiek-private samenwerking met de 
wijk en bedrijven.

• Inzet van innovatie- en 
implementatiecapaciteit en tools (o.a. 
PPS strategiemodel) bij grootstedelijke 
initiatieven.

• Realisatie van een platform (koppeling 
vragen basisscholen aan kennis en 
implementatie kracht van andere 
partijen).

• Procesmonitoring grootstedelijke 
initiatieven.

• Voorzitterschap Stuurgroep.

Maatschappelijke Alliantie

• Indien nodig het aantrekken van 
nieuwe partners bij de Onderwijs 
Alliantie om hulpvragen vanuit de 
sector te kunnen beantwoorden. 
Bijvoorbeeld een advocatenkantoor 
voor hulpvragen rondom wet- en 
regelgeving.

BMC

• Bij initiatieven in de krimpregio’s 
ondersteuning leveren bij 
totstandkoming en versterking van 
publiek- private samenwerking.

• Risico en procesmonitoring van 
initiatieven in krimpregio’s.

Health Holland

• Initiatieven laten aansluiten bij 
onderzoeken vanuit de Nationale 
Wetenschapsagenda en 
succesfactoren en belemmeringen 
delen.

KidsRights

• Onderzoek doen naar effecten van 
vernieuwende initiatieven op de 
kinderen. 

ING

• Kennis en procesbegeleiding. 

Tata Consultancy Services

• Realisatie van een platform (koppeling 
vragen basisscholen aan kennis en 
implementatie kracht van andere 
partijen).

• Programma goIT waarbij adviseurs 
kinderen onder andere leren 
programmeren.
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Onderbouwing 
Manifest
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O N D E R B O U W I N G  M A N I F E S T

Na het klinken van de schoolbel gaan veel 
kinderen in het primair onderwijs door naar 
hun sportvereniging of muziekschool, 
krijgen bijles of gaan met hun hobby aan de 
slag al dan niet in groeps- of schoolverband. 
Naast het leren bespelen van een 
instrument of sporten leren kinderen bij 
deze activiteiten onbewust ook andere 
vaardigheden, zoals samenwerken en het 
opbouwen van een netwerk. De combinatie 
van schoolgebonden activiteiten en door 
hun ouders of verzorgers aangeboden extra 
curriculaire activiteiten stelt het kind in 
staat om zijn talenten te ontwikkelen. Ook 
om zichzelf als persoon in de Nederlandse 
maatschappij te ontwikkelen. Dit biedt 
mede de basis die nodig is om later goed te 
kunnen deelnemen aan de sterk kennis 
gedreven maatschappij. De 21e eeuw 
plaatst ons voor uitdagingen op het gebied 
van technologie, internet, relaties, etnisch-
religieuze diversiteit, werkgelegenheid, 
duurzaamheid, gezondheid, verstedelijking 
en globalisering. Dit vergt een nieuwe kijk 
op de manier waarop wij onze jeugd 
voorbereiden op hun toekomst6. De 
ontwikkeling van de talenten van kinderen 
bij extra curriculaire activiteiten is hier een 
onderdeel van.

Maar er is ook een groeiende groep 
kinderen van wie de ouders simpelweg niet 
in staat zijn om naast de school extra 
curriculaire activiteiten aan te bieden. 
Hierdoor zijn deze kinderen ook niet in 
staat om hun talenten te ontdekken en 
ontwikkelen zoals andere kinderen dat 
kunnen. Een belangrijk deel van deze 
ouders woont in de sociaaleconomisch 
zwakkere wijken, is minder welvarend en 
beheerst de Nederlandse taal onvoldoende. 
Deze kinderen zijn afhankelijk van het 
aanbod van de school of het buurthuis. We 
constateren een groeiende 
kansenongelijkheid bij deze kinderen ten 
opzichte van de kinderen van welvarende

ouders en dit baart ons zorgen7.

Niet alleen het niet kunnen aanbieden van 
extra activiteiten is een groeiend probleem 
in Nederland. De trend van de groeiende 
kansenongelijkheid in Nederland is al jaren 
te zien. De verschillen in schooladviezen 
tussen leerlingen met hoger en lager 
opgeleide ouders zijn sinds 2009 groter 
geworden1, 2. In Nederland is de toename 
van ongelijkheid in onderwijsresultaten, in 
vergelijking met andere landen zelfs het 
grootst1, 3. Gemiddeld scoort zeventien 
procent van de kinderen met een migratie-
achtergrond in de OESO-landen in het 
bovenste kwart van de PISA scores, in 
Nederland is dit op het moment slechts 
negen procent8, 9. De Algemene 
Onderwijsbond noemt deze situatie 
zorgwekkend. Daarnaast kampen scholen 
die in wijken staan waar veel gezinnen met 
een zwakkere sociaaleconomische positie 
wonen, met een groter lerarentekort. Ook is 
uit recent onderzoek gebleken dat behalve 
in de G4, het lerarentekort ook een 
probleem is in de krimpgebieden4.

Schoolleiders en leerkrachten op deze 
scholen 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.
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Toegang tot goed onderwijs hangt steeds 
meer af van de buurt of streek waarin je 
woont en de sociale positie van je ouders, 
aldus de internationale 
kinderrechtenorganisatie KidsRights5. 

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

Veel maatregelen zijn reeds getroffen om 
de kansenongelijkheid en het lerarentekort 
terug te dringen11, 12, 13. Deze maatregelen 
hebben zeker effect, maar hebben het 
probleem nog niet volledig opgelost. De 
huidige uitdagingen bij veel 
onderwijsinstellingen liggen op het gebied 
van de innovatie- en implementatiekracht 
om kansenongelijkheid en het lerarentekort 
terug te dringen.

Bedrijven en kennisinstellingen kunnen de 
scholen hierbij ondersteunen. Er is binnen 
het onderwijs nog nauwelijks sprake van 
duurzame publiek-private samenwerking 
(PPS).

Ambitie – Wat de Onderwijs Alliantie wil 
bereiken

De Maatschappelijke Alliantie (MA) vormt 
allianties bestaande uit publieke en private 
partijen om gezamenlijk een inclusieve 
samenleving te bevorderen14. In het 
voorjaar van 2020 heeft de MA de 
Onderwijs Alliantie gevormd. De kracht van 
deze Alliantie is dat zij gericht met kennis en 
capaciteit kan faciliteren op de plekken in 
het primair onderwijs waar daar behoefte 
aan is. De Onderwijs Alliantie bestaat 
momenteel uit: Deloitte, KidsRights, 
Stichting Westelijke Tuinsteden, Topsector 
Life Sciences & Health, ING, BMC en werkt 
samen met Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid, Gemeente Rotterdam, 
Albeda, JINC, de gemeente Amsterdam, 
Jantje Beton, Het ABC en Tata Consultancy 
Services

De essentie van het probleem is dat 
kinderen opgroeien die zich niet optimaal 
kunnen ontwikkelen door een 
suboptimaal onderwijssysteem en 
structurele lerarentekorten. Hierdoor 
kunnen zij niet maximaal participeren in 
een kenniseconomie. Zij komen langs de 
zijlijn te staan, met alle maatschappelijke 
gevolgen van dien10.

Is er nu reden tot paniek omdat het 
onderwijs onder druk staat? Nee. Is er 
reden tot verandering? Ja. Is het onderwijs 
op dit moment in staat tot verandering? Ja!

In december 2019 sloten de scholen van 
Stichting Westelijke Tuinsteden in 
Amsterdam noodgedwongen een week 
hun deuren omdat door het lerarentekort 
in het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West 
de hoge kwaliteit van het onderwijs niet 
meer te garanderen was. Leerkrachten 
hebben vervolgens zelf tal van initiatieven 
bedacht om het onderwijs te veranderen 
ten gunste van het kind. Doordat de 
leerkrachten de autonomie kregen na te 
denken over oplossingen voor het behoud 
van een leerrijke leeromgeving voor hun 
kinderen, worden deze initiatieven ook 
gedragen binnen de hele stichting 
waardoor verandering, met behulp van 
organisaties buiten de school, beter 
mogelijk werd. 

In maart 2020 was er de ‘intelligente lock-
down’ dankzij de corona-crisis. Het primair 
onderwijs heeft in deze periode heel 
Nederland laten zien dat het beschikt over 
de rekbaarheid en kracht om te reageren 
op plotselinge veranderingen. Het 
lerarentekort en de corona-crisis bieden het 
primair onderwijs mogelijkheden om een 
transitie op gang te brengen. 

Een transitie die gericht is op het in 
samenhang terugdringen van het

O N D E R B O U W I N G  M A N I F E S T

De Onderwijs Alliantie wil met publiek-
private samenwerking basisscholen in 
zwakkere buurten ondersteunen bij het 
terugdringen van het lerarentekort en het 
anders organiseren van het onderwijs in 
samenwerking met de wijk. Hiermee wil de 
Onderwijs Alliantie de ontwikkelkansen 
van kinderen in kwetsbare buurten 
vergroten en hen beter voorbereiden op 
de uitdagingen van de 21ste eeuw.
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Het effectief en duurzaam oplossen van 
lerarentekort en het vergroten van de 
ontwikkelkansen van kinderen vereist de 
inzet van specifieke kennis en capaciteit die 
hiervoor niet altijd voorhanden is bij 
scholen. Daarvoor is structurele en 
samenhangende ondersteuning nodig 
vanuit de schoolomgeving: ouders, 
maatschappelijke instellingen, 
zorginstellingen, kennisinstellingen en 
bedrijven. De Onderwijs Alliantie kan waar 
gewenst specifieke kennis over transities, 
publiek-private samenwerking, organisatie-
inrichting en implementatiekracht leveren. 
Daarbij wil de Onderwijs Alliantie aansluiten 
bij de uitdagingen die leerkrachten, 
schoolbestuurders, experts en wethouders 
aangeven: het doorontwikkelen en 
implementeren van veelbelovende en 
vernieuwende initiatieven op het gebied 
van lerarentekort en het anders 
organiseren van het onderwijs in 
samenwerking met de wijk.

Startfase Onderwijs Alliantie

De Onderwijs Alliantie heeft vanaf begin 
2020 met (onderwijs-) bestuurders, 
docenten en experts uit het onderwijsveld 
gesproken, alsmede met een aantal 
wethouders en beleidsmedewerkers van de 
G4. Tevens zijn de opgestelde noodplannen 
en tal van nationale en internationale 
initiatieven en rapporten geanalyseerd*. De 
Onderwijs Alliantie heeft naar initiatieven 
gekeken waar publiek-private 
samenwerking een rol speelde bij het 
bevorderen van kansengelijkheid en de 
ontwikkeling van kinderen in zwakkere 
wijken.

Zo heeft de Onderwijs Alliantie een 
duidelijke aansluiting bij de Kennisagenda 
Jeugd, de uitwerking van de route Jeugd van 
de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)6. 
De Kennisagenda Jeugd ziet de huidige 
uitdagingen in het onderwijs en heeft ook 
de potentiële ‘gamechangers’ binnen 
toekomstig onderzoek geïdentificeerd, 
waaronder diversiteit en (on)gelijkheid. Ook 
de raakvlakken met het missiegedreven
Topsectoren- en innovatiebeleid van het 
Kabinet Rutte III zijn significant en hebben 
potentie. Zo kan de nieuwe onderwijs- en/of

ontwikkelvisie bijdragen aan onder andere 
de missies van het maatschappelijk thema 
Gezondheid & Zorg, met potentie om ook 
direct en indirect bij te dragen aan de drie 
andere maatschappelijke thema’s en hun 
missies aangaande Klimaat, duurzaamheid 
& energie, Landbouw, voeding & water en 
Veiligheid.

In de noodplannen worden thema’s zoals 
imagoverbetering, inzetten op meer zij-
instromers, taakdifferentiatie en 
uitstroomvermindering, uitvoerig toegelicht. 
Het krachtige van de noodplannen is dat de 
leerkrachten en bestuurders breder hebben 
gekeken en er innovatieve 
oplossingsrichtingen in staan. Wel is uit de 
gevoerde gesprekken gebleken dat het 
lastig is voor scholen om de implementatie 
en opschaling daarvan door te zetten. Men 
ervaart nog organisatorische, financiële en 
wettelijke barrières.

Naast een analyse van Nederlandse 
initiatieven heeft de Onderwijs Alliantie zich 
gebogen over internationale 
onderwijssystemen en best-practices. De 
selectie van de landen is gebaseerd op 
adviezen van onderwijsprofessionals en de 
publicatie Education at a Glance 2019 van 
de OECD15. Een nieuw onderwijssysteem 
overnemen is niet het doel van de 
Onderwijs Alliantie. Wel heeft de Onderwijs 
Alliantie elementen uit andere 
onderwijssystemen die ook passen binnen 
het Nederlandse onderwijssysteem 
geanalyseerd. Deze inzichten kunnen 
worden toegepast bij de ondersteuning van 
scholen die daar behoefte aan hebben.

De Onderwijs Alliantie heeft ook 
veelbelovende initiatieven geïdentificeerd 
die mede door een PPS voor een optimale 
ontwikkeling zorgen en kansenongelijkheid 
tegen gaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
het initiatief ‘Samen Leren Slotervaart’ dat 
wordt uitgevoerd door drie scholen van 
Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) in 
Amsterdam Nieuw-West, het programma 
Children’s zone Rotterdam dat onderdeel is 
van het Nationaal Programma Rotterdam 
Zuid (NPRZ), nieuwe 
samenwerkingsprojecten van JINC en de 
verschillende initiatieven die deze zomer 
zijn ontstaan zoals de Zomercampus010.

*Zie hoofdstuk 6 & 7  

O N D E R B O U W I N G  M A N I F E S T
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Schoolpraktijk als vertrekpunt, transitie 
als basis

Het uitgangspunt van de transitie is de 
verbetering van de schoolpraktijk en de 
randvoorwaarden daarvoor, zoals 
voldoende goede leraren, een effectieve 
schoolorganisatie en een goede 
samenwerking met de wijk. Uit de 
gesprekken met leerkrachten, 
schoolbestuurders, beleidsmakers en 
wethouders blijkt dat de uitdaging voor 
scholen om deze transitie te realiseren 
vooral ook ligt in het doorontwikkelen en 
verankeren van lokale innovaties en het 
oplossen van barrières. Zo is er een tiental 
thema’s naar voren gekomen dat aansluit 
bij de transitie waar veel initiatieven over in 
ontwikkeling zijn:

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.

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

7. Welzijn- en zorgpartners die 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 de grote steden.

De Onderwijs Alliantie zal deze thema’s 
steeds als leidraad nemen bij het realiseren 
van de gevraagde transities evenals de 
inbreng van best-practices uit buitenlandse 
onderwijssystemen. De Onderwijs Alliantie 
initieert zelf geen initiatieven.

De Onderwijs Alliantie ondersteunt

basisscholen in zwakkere buurten door ze 
te verbinden aan bedrijven en 
kennisinstellingen met specifieke kennis op 
het gebied van innovatie, implementatie en 
onderzoek.

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.

Publiek-private samenwerking in de 
praktijk – een voorbeeld

Samen Leren Slotervaart is een 
veelbelovend programma waarbij delen van 
het school- curriculum door bekwame 
professionals uit de wijk en daarbuiten 
uitgevoerd worden. De (talent)ontwikkeling 
van het kind staat centraal en er treedt 
synergie op tussen de school en de wijk. Het 
gaat hier om een structurele inzet 
gedurende het hele jaar van bekwame 
professionals uit de wijk en stad die niet 
onderwijsbevoegd zijn. Deze bekwame 
professionals zijn onder te verdelen in vier 
groepen:

1. Welzijn- en zorgpartners die de fysieke 
en emotionele ontwikkeling van het kind 
versterken, tijdens en buiten schooltijd.

2. Bedrijven en wijkorganisaties die 
talenten ontwikkelen bij de kinderen die 
niet direct aan de basisvakken taal, 
schrijven en rekenen te koppelen zijn. 
Zo verzorgen zij structurele lessen op 
school maar ook op hun eigen locatie of 
op een andere inspirerende locatie.

3. Ouders die actiever betrokken worden 
bij de ontwikkeling van hun kind door 
de school.

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

Het effect hiervan is meerledig. Ten eerste 
krijgen de kinderen uit Slotervaart meer 
toekomstperspectief. Door op structurele 
basisvaardigheden te leren van bekwame 
professionals, leren de kinderen hun 
talenten te ontdekken en hebben ze 
perspectief op interessante banen.

O N D E R B O U W I N G  M A N I F E S T
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Publiek-private samenwerking in de 
praktijk – enkele effecten en 
randvoorwaarden

Structurele inbedding in het curriculum van 
bekwaamde professionals voor 
werkdrukverlaging van de leerkrachten 
omdat zij er niet meer de hele dag ‘alleen 
voor staan’. Zo kan er bijvoorbeeld 
structureel een middag per week worden 
overgedragen aan een extern bekwaam 
persoon. In landen die veelal geprezen 
worden voor hun educatiesysteem en waar 
de leerkracht geen te hoge werkdruk 
ervaart, is de hoofdleerkracht bijna nooit 
alleen verantwoordelijk voor een klas en 
vindt er meer taakdifferentiatie plaats dan 
in het huidige Nederlandse primaire 
onderwijs15, 17, 18. Een structurele 
werkdrukverlaging heeft als gevolg dat er 
minder leerkrachten zullen uitstromen, het 
ziekteverzuim lager wordt waardoor er 
meer rust en ruimte ontstaat om de 
ontwikkeling van het kind centraal te 
stellen19. Daarmee wordt ook de functie van 
leerkracht aantrekkelijker en zal deze meer 
voldoening geven.

Belangrijke randvoorwaarden zijn dat de 
bekwame professionals op structurele basis 
lessen verzorgen gedurende het hele jaar 
en dat er geen afbreuk wordt gedaan aan 
de onderwijskwaliteit. De gegeven lessen 
van de bekwame professionals moeten 
structureel worden ingebed in het 
curriculum. Het spreekt voor zich dat de 
bekwame professionals in het bezit moeten 
zijn van een VOG, net zoals de leerkrachten. 
Tevens zullen mogelijke juridische, 
financiële en organisatorische barrières 
moeten worden beslecht om tot structurele 
inzet van bekwame professionals in het 
primair onderwijs te komen. Ook daar wil 
de Onderwijs Alliantie zich voor inzetten.

Wat de Onderwijs Alliantie aanbiedt

De Onderwijs Alliantie ondersteunt 
basisscholen in zwakkere buurten door ze 
te verbinden aan bedrijven en 
kennisinstellingen met specifieke kennis op 
het gebied van innovatie, implementatie en 
onderzoek.

Voorbeelden van inzet in willekeurige 
volgorde zijn:

1. Onderzoek naar de effecten van 
bestaande publiek-private 
samenwerkingsinitiatieven op de 
ontwikkeling van het kind.

2. Identificeren en versterken van 
succesvolle publiek-private initiatieven 
gericht op het terugdringen van  
lerarentekort en kansenongelijkheid.

3. Realiseren van lokale publiek-private 
samenwerking.

4. Innovatie- en implementatiekracht bij 
het slechten van barrières op het gebied 
van organisatie, financiën en 
regelgeving.

5. Inrichten of aansluiten bij een online 
platform om de vragen van scholen te 
verbinden aan expertise van private en 
publieke organisaties.

Ad. 1 Onderzoek naar effecten van de 
initiatieven op kinderen en de wijk.

Het bevorderen van de ontwikkeling van 
kinderen staat centraal. Vandaar dat er ook 
bij de kinderen die participeren in een 
initiatief gemeten moet worden wat het 
effect hiervan is op hun ontwikkeling. 
KidsRights zal dit onderzoek uitvoeren en 
inzichtelijk maken wat de effecten hiervan 
zijn op de ontwikkeling van kinderen

Ad. 2. Identificeren en versterken van 
succesvolle publiek-private initiatieven gericht 
op het terugdringen van lerarentekort en 
kansenongelijkheid.

De Onderwijs Alliantie zal op basis van de 
ervaringen vanuit het onderwijs zelf en haar 
eigen kennis de parameters vaststellen 
waarmee effectieve en schaalbare 
initiatieven worden vastgesteld. Tevens 
kunnen er MKBA’s en business cases 
opgesteld worden voor bewijsvoering van 
het anders organiseren van onderwijs en 
bijvoorbeeld eventuele ontschottingen van 
budgetten. Life Sciences & Health/Health 
Holland faciliteert innovatie, Research& 
Development bij scholen door haar 
instrumenten zoals de eigen 
financieringsinstrumenten en organisatie-
instrumenten als Learning communities, 
fieldlabs in te zetten.

O N D E R B O U W I N G  M A N I F E S T
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Ad 3. Realiseren van lokale publiek-private 

samenwerking.

De Onderwijs Alliantie gelooft dat de scholen 

zelf de wijk het beste kennen en daarmee 

ook de potentiële publiek-private partners. 

Wel kan de Onderwijs Alliantie scholen 

begeleiden met het proces om de partners 

in de wijk in kaart te brengen en te activeren 

(e.g. ecosysteem strategie model en PPS-

model van Deloitte). Deloitte zal, in eerste 

instantie, bij 4 tot 6 pilots de scholen in de 

grote steden (G4) helpen de PPS tot stand te 

brengen. BMC zal dat in de krimpregio’s 

doen. 

Ad 4. Innovatie- en implementatiekracht bij het 

slechten van barrières op het gebied van 

organisatie, financiën en regelgeving.

In gesprekken met bestuurders, directeuren 

en leerkrachten is vaak naar voren gekomen 

dat het onderwijs zelf volop innovatieve 

ideeën heeft met betrekking tot het centraal 

stellen van de ontwikkeling van het kind. Zij 

staan echter vaak onder tijdsdruk waardoor 

de implementatie van deze ideeën lang niet 

overal op gang komt of te langzaam gaat. 

Vandaar dat de Onderwijs Alliantie 

ontwikkel- en implementatiekracht 

mobiliseert waar nodig. Tevens zet zij zich in 

voor het slechten van barrières waar 

scholen zelf geen mankracht en tijd voor 

hebben zoals het oplossen van financiële en 

juridische vraagstukken.

ING ondersteunt deze innovatie met kennis 

en proces begeleiding.

Ad 5. Ontwikkelen van of aansluiten bij een 

online omgeving waar scholen en initiatieven 1) 

hun hulpvragen stellen aan partners van de 

Onderwijs Alliantie, 2) Partners van de 

Onderwijs Alliantie hulp bieden op basis van de 

gestelde hulpvraag en 3) kennis uitwisselen.

De Onderwijs Alliantie heeft in gesprekken 

gemerkt dat er bij een aantal scholen en 

initiatieven de behoefte is aan een online 

community (platform). Deloitte ontwikkelt 

samen met de partners van de Onderwijs 

Alliantie een online platform waar de 

behoefte van de scholen wordt gekoppeld

aan het aanbod van private en publieke 

organisaties. Vanzelfsprekend zal eerst 

onderzocht worden of bestaande platforms 

hiervoor kunnen worden ingezet. Met 

behulp van het platform kunnen ook de 

publiek-private samenwerkingen worden 

opgeschaald. Tevens is er ruimte om 

bevindingen met elkaar te delen. 

Call for action

De Onderwijs Alliantie roept 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. Zo 

kunnen ze samen met onze 

maatwerkondersteuning een PPS in hun wijk 

te vormen met als doel de 

kansenongelijkheid te verminderen en het 

lerarentekort verder terug te dringen. De 

behoeften, wensen en visie van het primaire 

onderwijs staan hierbij centraal. 

Dus, heeft u behoefte aan support bij:

1. Het realiseren van een PPS-aanpak voor 

uw school?

2. Innovatie- en implementatiekracht bij de 

beschreven transitie?

3. Het slechten van barrières op het gebied 

van regelgeving en/of organisatorisch of 

financieel vlak? 

Meld u dan aan via 

h.zarkeshan@maatschappelijkealliantie.org.

Deze oproep doen we tegelijkertijd aan 

andere publieke en private organisaties die 

hier een rol in willen en kunnen spelen. 

Zowel in de ontwikkeling, uitvoering als 

opschaling. Het kan daarbij gaan om het 

leveren van personele capaciteit, middelen, 

infrastructuur en realiseren van eventuele 

regelruimte. 

Tot slot

Publiek-private samenwerking is essentieel 

maar levert slechts een deel van de bijdrage 

die noodzakelijk is om de transitie te 

realiseren. Inzet vanuit de scholen en lokale 

en landelijke overheid zelf zijn noodzakelijk 

en doorslaggevend. 

O N D E R B O U W I N G  M A N I F E S T



30 |  Onderwijs Alliantie, Samen voor ieder Kind

Nationale 
Wetenschapsagenda
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De 21e eeuw plaatst de samenleving voor uitdagingen op het gebied van technologie, 
internet, relaties, etnisch-religieuze diversiteit, werkgelegenheid, duurzaamheid, 
verstedelijking en globalisering. Hierdoor is er een noodzaak om de jeugd op een andere 
manier voor te bereiden op hun toekomst. De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) 
route Jeugd neemt de jeugd als speerpunt en investeert in nieuw onderzoek dat kan 
bijdragen aan een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving voor een nieuwe 
generatie. Het centrale vraagstuk binnen deze route luidt als volgt: 

“Wat hebben kinderen en jongeren nodig aan opvoeding, onderwijs en begeleiding zodat zij nu 
en in de toekomst positief kunnen bijdragen aan de samenleving in de 21e eeuw?”

De sleutel tot succes op vele gebieden van het menselijk functioneren, is volgens NWA 
route jeugd goed onderwijs, samen met effectieve preventie en interventies in opvoeding 
en onderwijs. Hieruit volgen drie thema’s voor toekomstig onderzoek:

1. Leren en ontwikkelen in verschillende contexten

2. Diversiteit en ongelijkheid

3. Normativiteit van opvoeding en onderwijs

N A T I O N A L E  
W E T E N S C H A P S A G E N D A

De Nationale Wetenschapsagenda route Jeugd stimuleert meerdere onderzoeken die onder 
een van de drie volgende thema’s vallen:6 1) leren en ontwikkelen in verschillende contexten, 
2) diversiteit en ongelijkheid en 3) normativiteit van opvoeding en onderwijs. Deze 
onderzoeken zijn inhoudelijk in lijn met de initiatieven die de Onderwijs Alliantie ondersteunt.

Nederland in transitie

Medio 2019 installeerde het Kabinet Rutte III vier maatschappelijke thema’s (MT’s) die 
grofstoffelijk goeddeels de zeventien Sustainable Developement Goals (SDG’s)20 van de 
Verenigde Naties betreft. De vier MT’s – “Landbouw, voeding en water”, “Veiligheid”, 
“Gezondheid en Zorg” en “Energie, klimaat en duurzaamheid” – zijn geënt op meerdere 
sterkhouders, Topsectoren21, van de Nederlandse kennis en innovatie-infrastructuur en 
van onze economie. Kabinet, Departementen en Topsectoren formuleerden voor de MT’s
vijfentwintig missies22, zes Kennis- en innovatieagenda’s23 en een Kennis- en 
innovatieconvenant24 die gezamenlijk koers uitzetten en investeringen duiden die in de 
komende twintig jaar moeten leiden tot een ander maar minstens zo succesvol 
Nederland. Een Nederland dat op haar toekomst voorbereid is. Sleutelrol bij die transitie 
is toebedeeld aan het Human Capital25. Immers, als voorheen is een toekomstbehendige 
workforce en daarmee dus onderwijs, opleiding en ontwikkeling in het algemeen cruciaal 
voor welvaart en voorspoed van de samenleving, zeker wanneer het een even 
noodzakelijke als gewenste transitie als hier bedoeld betreft..

Nationale Wetenschapsagenda route Jeugd



32 |  Onderwijs Alliantie, Samen voor ieder Kind

1

2

3

Leren en 
ontwikkelen in 
verschillende 
contexten

Contexten waarin kinderen en jeugdigen leren en 
ontwikkelen, zijn tot op heden nog te weinig in 
samenhang bestudeerd. Enkele onderzoeksvragen die 
onderzocht gaan worden en die aansluiten bij de 
initiatieven die de Onderwijs Alliantie wil ondersteunen, 
zijn: 

• Hoe kan het onderwijs beter gebruikmaken van wat 
kinderen thuis, online en elders leren?

• Hoe kunnen verschillende vormen van leren binnen 
en tussen contexten effectief worden ingezet voor 
de optimale ontwikkeling van het kind en voor de 
preventie van leerproblemen of sociaalemotionele 
problemen?

Diversiteit en 
ongelijkheid

Normativiteit 
van opvoeding 
en onderwijs

Zoals reeds in dit document vermeld, gaat de grote 
diversiteit aan achtergronden en kenmerken van 
kinderen vaak nog samen met ongelijkheid in kansen 
en uitgangsposities. Meer onderzoek gaat plaats vinden 
naar factoren die een rol spelen in de 
intergenerationele overdracht van achterstand en 
risico. Tevens gaat er onderzocht worden wat nodig is 
om deze overdracht te doorbreken. Door diversiteit en 
ongelijkheid op meerdere fronten te bestuderen, van 
individueel- tot beleidsniveau, krijgt onderzoek naar 
deze vraagstukken een nieuw impuls en wordt een 
directere vertaling naar beleid en praktijk mogelijk. De 
Onderwijs Alliantie kan aan de hand van 
(tussen)resultaten betrokken scholen en initiatieven 
hierover actief informeren.

Empirisch onderzoek rondom vraagstukken, zoals wat 
de belangen zijn van kinderen in de 21e eeuw volgens 
opvoeders, onderwijs- en jeugdzorgprofessionals, 
wordt ook gestimuleerd door de NWA route Jeugd. 
Antwoord op deze vragen zijn essentieel voor het 
leggen van een fundament voor het type 
wetenschappelijk onderzoek dat antwoorden oplevert 
voor maatschappelijke vraagstukken.

N A T I O N A L E  
W E T E N S C H A P S A G E N D A
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Situatie in de 
krimpgebieden
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S I T U A T I E  I N  D E  
K R I M P G E B I E D E N

Uit onderzoek van BMC is gebleken dat in gebieden waar sprake is van krimp, zoals in 
Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg, ook sprake is van een structureel 
lerarentekort net zoals in de grootstedelijke gebieden4. 

Afbakening

Voor de afbakening van het 
verkennend onderzoek, is er 
gekeken naar niet-
grootstedelijke gebieden 
waarbij er sprake is van een 
leerling daling en een 
teruglopende 
werkgelegenheid: de 
krimpregio’s. 

Verwacht lerarentekort in 
2023 per (deel)regio in fte’s

Drenthe & Overijsel

Twente

Zuid- en Midden 
Drenthe 

Groningen

Centraal Groningen

Noord Groningen

Friesland

Limburg

Noord-Limburg

Weert

Regionale plannen

Publiek-Private Samenwerking

• Van een benadering waarin door scholen 
met meerdere (maatschappelijke) 
partners wordt samengewerkt in een 
regionaal sociaal netwerk is op dit 
moment in het merendeel van de 
onderzochte krimpregio’s, met 
uitzondering van Twente, nog geen 
sprake

• Centraal uitgangspunt bij de genomen 
maatregelen lijkt vooral te zijn dat de 
sector zelf het lerarentekort gaat 
oplossen

• Intensieve samenwerking in de regio’s

• Inhoud regionale plannen:

• Behoud & begeleiding
Onder bepaalde voorwaarden 
kan dit succesvol zijn om 
beginnende leerkrachten te 
behouden voor het beroep.

• Werving en opleiding nieuwe 
leerkrachten.

• Anders organiseren van 
onderwijs.
Onderzoek toont aan dat er een 
grote inspanning geleverd moet 
worden op veel scholen 
tegelijkertijd om tot een 
aanzienlijke reductie te komen 
van het lerarentekort. Het vraagt 
tevens om innovatie vanuit de 
scholen, een vermogen waarin 
scholen sterk van elkaar 
verschillen.
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– Joke Middelbeek

Bestuurder STWT
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Nationale 
veelbelovende 
PPS-initiatieven
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S A M E N V A T T I N G

Op basis van gesprekken met experts en 

programma-eigenaren van lopende 

initiatieven met een PPS-component is de 

volgende selectie van succesvoorwaarden, 

belemmeringen bij het opstarten en 

belemmeringen bij verduurzamen 

vastgesteld.

Op de volgende pagina’s is een verdieping 

van de onderzochte initiatieven te vinden.

Succes 
voorwaarden

Bestuurders, directeuren en 
leerkrachten met lef

Stakeholder management

Wederkerigheid en vertrouwen 
tussen school en partners

Schoolinspectie informeren

Inzet bekwame professionals 
inbedden in curriculum

Belemmeringen 
opstarten

Te weinig tijd bestuurders, 
directeuren en leerkrachten

Deel leerkrachten wil op 
traditionele manier les blijven 

geven

Beperkte financiële 
middelen

Belemmeringen 
verduurzamen

Onderwijskwaliteit gemeten 
o.b.v. traditionele manier 

lesgeven

Geen duurzaam commitment 
voor nieuw curriculum

Te weinig financiële 
middelen

Weinig aandacht 
verandermanagement

Moeite koppelen vraag-aanbod

Weinig contacten in de wijk

Onduidelijke visie en doel

Onduidelijke visie en doel

Weinig risico- en proces 
monitoring

Juridische restricties

Juiste experts op de juiste plek Privacy gerelateerde uitdagingen

Weinig (externe) 
executiekracht

Weinig (externe) executiekracht

Commitment van alle betrokken 
partijen, geen vrijblijvendheid 

Gemeenschappelijk doel en 
elkaars taal spreken

Genoeg (externe) 
executiekracht en financiering
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N A T I O N A L E  V E E L B E L O V E N D E  
P P S - I N I T I A T I E V E N

Een zestal initiatieven waarbij PPS voor vermindering van kansenongelijkheid zorgt, zijn op 
de volgende pagina’s verder uitgediept. Deze initiatieven tonen aan dat er verschillende 
mogelijkheden zijn om kansenongelijkheid tegen te gaan door het anders organiseren van 
het onderwijs in samenwerking met de wijk.

Onderzochte PPS 
initiatieven

• Gezonde Basisschool van 
de Toekomst – Zuid 
Limburg

• Samen Leren Slotervaart 
– Amsterdam

• Rotterdam’s Goud –
Rotterdam

• Children’s Zone –
Rotterdam

• Team Twaalf –
Amsterdam

• TCS goIT – niet regio/stad 
gebonden

• Uitgangspunten

• Randvoorwaarden

• Effecten voor het kind

Onderzochte elementen 
initiatieven

• PPS element 

• Focus missie op kansen-
en/of gezondheids-
ongelijkheid

• Doelgroep is kinderen in 
kwetsbare wijk(en)

Voorwaarden 
initiatieven
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N A T I O N A L E  V E E L B E L O V E N D E  
P P S - I N I T I A T I E V E N

Het onderwijs in Zuid-Limburg heeft middels PPS ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ 
opgericht waar kinderen een gezonde lunch krijgen en waar tijd wordt vrijgemaakt voor sport, 
spel en cultuur. Dit wordt ingevuld door bekwame professionals uit de buurt. Er is gestart met 
een gedegen analyse van de populatie. Op basis van deze uitkomsten zijn de uitgangspunten 
opgesteld. Zo kwam onder andere naar voren dat er weinig ontwikkelmogelijkheden buiten 
school waren, er veel armoede heerst en er veelal een ongezonde leefstijl is.

Gezonde schoollunch die 
ook goedkoop en lokaal te 

koop is, stimuleren een 
gezondere levensstijl

Pedagogische medewerkers & 
onderwijsassistenten begeleiden 
tussenschoolse opvang t.b.v. de 

ontwikkeling van het kind

Ouders zijn actief 
betrokken

Schooldag wordt verlengd zodat 
ontwikkelingsactiviteiten 

kunnen worden gefaciliteerd

Buurtsport en -cultuur 
coaches stimuleren een 

gezondere levensstijl 
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Gezamenlijk doel opstellen & 
elkaars taal leren spreken.

Co-creatie medewerkers, 
ouders & kinderen.

Ouders een actieve rol geven 
zodat het verder gaat dan 
alleen in de school.

Continue feedback tijdens 
implementatie en experimenteerproces.

Integrale benadering ontwikkelen waarbij 
talentontwikkeling centraal staat.

Opschalen na succesvolle pilot.

Afname BMI

Grotere 
inname 

groente, fruit 
& water

Groeiende 
fitheid

Verhoogd 
zelfvertrouwen

Afname 
conflicten in 

de klas

Bewustwording 
gezondheid

Signalering 
gezondheids-

problemen

PPS noodzakelijk om 
uitgangspunten te realiseren.

Welzijn en zorg integreren in 
schoolsysteem.
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N A T I O N A L E  V E E L B E L O V E N D E  
P P S - I N I T I A T I E V E N

Scholen en partners in Slotervaart hebben samen een initiatief opgezet waarin zij ernaar 
streven om alle kinderen een veilige en stimulerende leef- en woonomgeving te bieden met 
maximale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Leerlingen van drie verschillende scholen 
krijgen gezamenlijk les van externe professionals uit de wijk. Deze professionals verzorgen 
een module waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen zoals het 
maken van een wijkkrant. Hiervoor is een intensieve en duurzame samenwerking nodig 
tussen school, ouders en maatschappelijke partners in de wijk. 

Pedagogisch klimaat in de 
buurt vraagt respect, 

inclusiviteit, wederkerigheid, 
samenwerking en veiligheid

Basiseisen aan partners die 
deelnemen in activiteiten 

(VOG, didactische kwaliteiten)

Partners delen hun 
netwerk van 

contacten

Pedagogisch-didactische 
verantwoordelijkheid ligt 

bij de school

Delen van het curriculum 
worden door externe 
partners uitgevoerd
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Gezamenlijk doel en spreken van 
dezelfde taal betrokken partijen.

Ontschotten budgetten onderwijs en 
welzijn voor verduurzaming initiatief.

Door en voor de wijk: duurzaamheid, 
nabijheid en wederkerigheid .

(Talent) ontwikkeling van het kind 
staat voorop.

Samenwerking tussen school, ouders 
en partners in de wijk.

Monitoren van proces om 
implementatie inzichtelijk te 
maken en grip te houden.

Draagvlak bij leerkrachten. 
Genoeg capaciteit om het programma 
te ontwikkelen en te verduurzamen.

Ontdekken en 
ontwikkelen 
van talenten

Gelijke 
kansen en 

ontwikkeling 

Versterkt 
pedagogisch 
klimaat op 

school

Versterkt 
pedagogisch 

klimaat in 
de buurt

Verhoogde 
kwaliteit 
lessen en 
support

Veilige en 
stimulerende 

leef- en 
woon-

omgeving

Maximale
leer-

mogelijkheden
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N A T I O N A L E  V E E L B E L O V E N D E  
P P S - I N I T I A T I E V E N

Rotterdams Goud staat voor gelijke kansen voor ieder kind én bevlogen leerkrachten. 
Gebaseerd op de Amerikaanse Uncommon Schools is Rotterdams Goud een pilot gestart om 
te ontdekken hoe het Uncommon concept ingevoerd en passend gemaakt kan worden voor 
het Nederlandse onderwijs om in achterstandswijken goed onderwijs te bieden. De pilot gaat 
uit van het principe dat docenten de drijvende kracht zijn achter de prestaties en duurzame 
ontwikkeling van leerlingen en tracht zo bouwstenen op te leveren voor een aanpak die 
bewezen effectief en landelijk overdraagbaar is.

Data gestuurde 
instructies

Stimuleren van enthousiasme

Overdraagbaar / 
schaalbaar

Onderwijskundig 
leiderschap

Kansengelijkheid
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Gelijke kansen voor ieder kind

Gedragscultuur gebaseerd op 
leren

Betrokkenheid van partners

Anders organiseren: school 
georganiseerd rondom 
professionals

Andere keuzes maken voor 
het curriculum

Leerkracht staat centraal: meer 
ontwikkelingsmogelijkheden & 
carrièreperspectief

Verhogen werkplezier, 
verlagen werkdruk

Financiering

Verhoogd leer 
uitstroom-

niveau

Gelijke kansen

Vormen tot 
volwaardig 

maatschappelij
ke burger

Duidelijkheid

Maximale
leer-

mogelijkheden

Verhoogde 
kwaliteit 
lessen en 
support

Positievere 
toekomst voor 

het kind

*Betreft bewezen effecten van de 
Amerikaanse Uncommon Schools
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N A T I O N A L E  V E E L B E L O V E N D E  
P P S - I N I T I A T I E V E N

Vanuit een gedeelde pedagogische en didactische visie werken verschillende partijen samen 
met scholen die kinderen (0-18 jaar) extra aandacht geven en voorbereiden op een 
succesvolle toekomst. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de ouders. De focus ligt 
onder andere op meer leertijd op scholen, een doorgaande leerlijn en inspirerend 
leiderschap om zo kinderen van Rotterdam Zuid beter te laten presteren. 

Binnen 24 uur eerste 
contactmoment met 

wijkteam

Doorgaande leerlijn

Inzet bekwame 
professionals rondom 

ontwikkeltijd

Wijkteams benaderbaar 
door leerkrachten

Meer leer- en ontwikkeltijd 
via de school
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Wijkteams laagdrempelig voor ouders 
en geen wachttijd.

Commitment voor 10 à 20 jaar 
vastleggen bij de scholen en 
deelnemende partijen.

Samenwerking tussen school, ouders 
en wijkteams.

Genoeg / extra leer- en ontwikkel 
tijd.

Veilige omgeving, thuis en 
op school.

Bekwame professionals inzetten 
rondom cultuur en sport.

Meer 
ontwikkeling 

op gebied van 
sport en 
cultuur

Gezinssituatie 
wordt 

bevorderd 

Eerder 
ondersteuning 

indien nodig

Behalen van 
goede / betere 
resultaten op 

school

Versterking 
thuissituatie

School als 
veilige en fijne 

plek

Positievere 
toekomst voor 

het kind

Geen vrijblijvendheid voor de ouders. 
Deelname leerlingen is verplicht.

Genoeg passende ondersteuning 
voor de scholen.
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N A T I O N A L E  V E E L B E L O V E N D E  
P P S - I N I T I A T I E V E N

Team Twaalf is een Amsterdams initiatief dat streeft naar gelijke kansen voor het kind en het 
oplossen van het lerarentekort door het beroep weer interessant te maken en open te 
stellen voor ‘anders bevoegden’. In een van de initiatieven van Team Twaalf gaan jongeren (4 
– 23 jaar) met 2 begeleiders op pad. Deze groepen zijn gemixt, met jongeren uit alle wijken en 
achtergronden en standen, zodat zij van elkaar leren. Er is geen omlijnd lesprogramma, 
alleen een vraag waar ze samen een antwoord op formuleren.

Gemixte groepen; we 
leren van en met elkaar

Gelijke kansen voor ieder kind: 
gratis participatie

Co-creatie: inzet 
gemeente, begeleiders, 

kinderen

Leren buiten de 
school

Gezamenlijk formuleren 
vraag en antwoord
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Gelijke kansen voor ieder 
kind.

Geen omlijnd 
lesprogramma.

Gezamenlijk streven naar 
ontwikkeling van het kind, ook 
buiten het curriculum om.

Gezamenlijk streven naar 
ontwikkeling van het kind, ook 
buiten het curriculum om.

Bekwame mensen als 
begeleider / docent.

Participatie is gratis en vrijblijvend, 
maar streven naar commitment. 

Draagvlak creëren.

Opschalen na succesvolle pilot.

Kennismaking 
verschillende 
type jongeren

Leren buiten 
het standaard 
curriculum om

Ontwikkeling

Opdoen van 
nieuwe 

contacten in 
de stad

Bekwame, 
inspirerende 
begeleiders / 
rolmodellen

Vergroten eigen 
denk- en 
oplossing
vermogen

Plezierig, 
spelenderwijs 

leren
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N A T I O N A L E  V E E L B E L O V E N D E  
P P S - I N I T I A T I E V E N

Tata Consultancy Services (TCS) tracht middels het goIT-programma dat in 2009 is 
ontwikkeld de interesse van leerlingen van 5 tot 18 jaar in IT en STEM (Science, Technology, 
Engineering en Mathematics) te stimuleren. Het programma goIT is geïmplementeerd in 22+ 
landen en heeft al meer dan 80.000 studenten bereikt. Met goIT leren leerkrachten samen 
met vrijwillige TCS-medewerkers aan kinderen hoe ze met behulp van technologie iets 
kunnen creëren. De producten die ze ontwikkelen staan in relatie met de SDG’s.

Kinderen kennis laten 
maken met carrière 
mogelijkheden CS

Meegaan met 
digitaliserende wereld

Leren buiten 
school 

curriculum om

Overbrengen Computer 
Science (CS) 

vaardigheden

Enthousiasmeren 
voor IT & STEM
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Intake met de school om de 
doelgroep te leren kennen. 

Passende setting lessen 
bepalen; fysiek of digitaal.

Denken in oplossingen, 
kansen en mogelijkheden.

Turnkey curriculum dat 
passend is, samenstellen.

Bereidwilligheid van 
directeuren en leerkrachten.

Beschikbaarheid van partners 
(TCS vrijwilligers & scholen).

Beter 
voorbereid op 
de 21e eeuw 

digitaliserende 
economie

Ontdekken 
van CS

vaardigheden 

Bewustwording 
CS carrière 

mogelijkheden

Leren dat CS 
vaardigheden 

ontwikkeld 
kunnen 
worden

Vergaren van 
probleem 

oplossende 
capaciteiten

Vinden van 
een nieuw 

rolmodel in de 
CS industrie

Zelfvertrouwen 
door het 

ontdekken van 
talent
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Internationale 
onderwijssystemen
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S A M E N V A T T I N G

Elementen uit andere onderwijssystemen kunnen geïntegreerd worden op scholen binnen 
de kaders van het huidige Nederlandse onderwijssysteem om de kansengelijkheid en het 
lerarentekort tegen te gaan. 

Andere manier van 
lesgeven passend in 
de kaders van het 

Nederlands 
onderwijssysteem 

t.b.v. het kind en de 
leerkracht

Zorg & welzijn 
aangesloten

Regie 
curriculum

Ondersteuning 
bekwaamden

Ondersteuning 
bevoegden

Persoonlijke 
ontwikkeling

21e eeuwse 
vaardigheden

“Teach less, learn more”. Praktische 21e

eeuwse vaardigheden worden in Singapore 
onderwezen naast de basisvakken

“Hoe ben en word je een goed mens?” 
Ontwikkeling van het moraal in Japan

Gepensioneerde docenten 
leveren een vast aantal uur per 
week ondersteuning in Singapore

Wijkbewoners doceren delen van 
de niet basisvakken in Japan

Docenten en scholen in Finland en Estland 
ervaren een grote autonomie doordat zij 
veel regie hebben over het curriculum 

De docent in Estland kan indien nodig 
kinderen meteen naar een verpleegkundige 
of psychiater sturen aangezien zij verbonden 
zijn aan de scholen
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I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N

Op advies van onderwijsexperts is er onderzoek gedaan naar de onderwijssystemen van 
Singapore, Japan, Zuid-Korea, Duitsland, Denemarken, Finland en Estland. Dit onderzoek is 
middels deskresearch en interviews met Deloitte-experts uit de desbetreffende landen 
uitgevoerd. Voor elk systeem is er gekeken naar een dertiental elementen.

Onderzochte elementen internationale onderwijssystemen:

• Kenmerken van het onderwijssysteem.

• Kenmerken die verschillen met het 
Nederlandse systeem.

• Typische lesweek.

• Werkzaamheden leerkracht.

• Opleiding leerkracht.

• Salaris.

• Lerarentekort.

• Ervaren werkdruk.

• Naast leraar bekwaamd personeel in klas.

• Aantal bevoegde leraren in de klas.

• Grootte klas.

• Imago leraar.

• Huisvesting.
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KENMERKEN VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

• Teach Less Learn More: focus op praktische 
vaardigheden naast theoretische lessen.

• Overheid: het transformeren van de leeromgeving en 
het in staat stellen van docenten om innovatief, creatief, 
zorgzaam en ondersteunend te zijn, is key. De overheid 
heeft een model ontworpen om te zorgen dat leraren 
worden opgeleid om leerlingen in de 21e eeuw goed te 
kunnen doceren (onder andere d.m.v. techniek).

• Onderwijssysteem: het onderwijssysteem in Singapore 
reageert proactief op lokale en internationale 
landschapsveranderingen.

• Ouderbetrokkenheid: veel interactie tussen scholen 
en ouders.

KENMERKEN DIE 
VERSCHILLEN MET HET 
NEDERLANDSE SYSTEEM

• Leraren zijn in dienst 
van het ministerie en 
wisselen ongeveer elke 
3 jaar van functie / 
school. 

• Vakgericht: basisschool 
leraren hebben 1 of 2 
vakken waar zij in 
doceren.

• Grote focus en 
voorbereiding op 
toetsen en examens.

LERARENTEKORT

Geen sprake van een tekort. 
De opleiding tot docent biedt 
een goed salaris, 
studentenhuisvesting, kans op 
een internationale stageplaats 
en lucratieve beurzen. De 
overheid biedt studenten een 
gratis studie mits zij zich zij 3 
jaar aan het desbetreffende 
vak binden. Als zij dit niet doen, 
moeten ze de kosten van hun 
opleiding met rente 
terugbetalen. Na het 
afstuderen hebben ze 
gegarandeerd een baan en 
worden ze door het ministerie 
op een school geplaatst.

SALARIS

Salaris leraar PO:
S$ 57.919 per jaar
S$ 4.826 per maand

Gemiddeld salaris:
S$ 53.000 per jaar

OPLEIDING DOCENT

Voor de meeste 
onderwijsposities is 
een Bachelor 
diploma nodig. Een 
diploma in onderwijs 
of eigen vakgebied 
heeft de voorkeur.

HUISVESTING

Nee, studentenhuisvesting 
tijdens de opleiding wordt 
wel geregeld en betaald. 
Leraren krijgen wel 
medische en 
tandheelkundige 
voordelen.

TYPISCHE LESWEEK

5-daagse lesweek van 8:00 tot 14:00 (primair) of 15:00 (secundair). Leerlingen volgen 
vaak nog extra lessen na school. Leraren bieden echter ook veel extra curriculaire 
activiteiten, excursies, mentorschap, administratief werk, vergaderingen enz.

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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NAAST LERAREN 
ANDEREN IN DE KLAS?

Naast leraren gebruikt 
Singapore Flexi-Adjunct 
(gepensioneerden die een 
paar uur per dag werken) 
en Relief Allied Educators
die als teaching assistant
werken (gepensioneerden 
of bijna-leraren die aan het 
afstuderen zijn).

GROOTTE KLAS

+/- 29 leerlingen per klas. 

Lagere klassen gebruiken 
projectgroepjes van 8–10 voor 
leerondersteunende 
programma’s. Lessen worden 
gegeven in een klas van 20, of 
door 2 leraren in een klas van 
40.

NB: verschillende klasgroottes 
per activiteit 

# LERAREN VOOR DE 
KLAS

1 leraar per klas, bij een 
grotere klas (+/- 40 
leerlingen) twee leraren. 

IMAGO LERAAR 

Leerlingen hebben 
veel respect voor 
leraren. Singapore 
staat op #10 in de 
Teacher Status Index 
(2018).

WERKDRUK 

Docenten ervaren een 
hoge werkdruk en 
werken +/-50 uur per 
week, waardoor veel 
privéleraar worden. Echter 
nemen er weinig docenten 
ontslag (+/- 3% per jaar) 
(2019).

WERKZAAMHEDEN DOCENT 

Lesgeven (voor een of meerdere vakken), organiseren van reizen, lesvoorbereiding,
vergaderingen, ouderbijeenkomsten, administratief werk etc.

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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KENMERKEN VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

• Op basisscholen worden activiteiten in kleine teams 
verdeeld. Leerlingen maken in deze teams elke dag de 
klaslokalen, hallen en tuinen van de school schoon. 

• Gratis lunch door de school betaald en gefaciliteerd. 

• Naast academici proberen scholen leerlingen moraal
bij te brengen in een poging ‘goede mensen’ op te 
voeden.

KENMERKEN DIE 
VERSCHILLEN MET HET 
NEDERLANDSE SYSTEEM

• School is verplicht 
vanaf 6 jaar. Kinderen 
jonger dan 6 gaan vaak 
wel naar school om 
alvast voorbereid te zijn.

• Concurrentie tussen 
leerlingen om naar een 
goede school te gaan is 
zo groot dat zij het 
grootste deel van hun 
tijd besteden aan leren.

LERARENTEKORT

Het aantal studenten dat 
opgeleid wil worden tot 
basisschoolleraar daalt. 

Er zijn meer niet-reguliere 
leraren nodig als tijdelijke 
vervangers, omdat reguliere 
leraren zwangerschapsverlof 
opnemen (leraren zijn jong 
en vrouwelijk) en omdat de 
hoge werkdruk stress 
gerelateerde ziekten 
veroorzaakt die fulltime leraren 
dwingt om zich ziek melden.

SALARIS

Salaris leraar PO:
US$ 30.560 per jaar
US$ 2.547 per maand

Gemiddeld salaris:
US$ 37.800 per jaar

OPLEIDING DOCENT

Voor basisschool 
docenten is een 
bachelor diploma 
vereist, oftewel 2 jaar 
studie (62 studie 
punten) aan een 
universiteit of andere 
instelling.

HUISVESTING

Veel scholen bieden 
huisvesting 
ondersteuning voor 
nieuwe leraren. Daarnaast 
krijgen leraren gratis lunch
op school.

TYPISCHE LESWEEK

Een lesweek bestaat uit 5 dagen (ma-vr). De gemiddelde arbeidsduur in Japan voor een 
leerkracht basisonderwijs is 54,4 uur per week (2019). Scholen zijn 6 dagen per week 
open voor additionele lessen.

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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NAAST LERAREN 
ANDEREN IN DE KLAS?

Er zijn ALT’s; personen die 
leerkrachten in de klas 
ondersteunen bij het 
uitvoeren van werk.

Scholen nodigen ook 
gepensioneerde leraren
of omwonenden uit om 
een paar dagen per week 
les te geven als betaalde 
vrijwilligers.

GROOTTE KLAS

14,5 leerlingen per klas op de 
basisschool.

# LERAREN VOOR DE 
KLAS

Er zijn 2 leraren per klas. 
Lagere klassen zijn 
verdeeld in 2 voor de 
hoofdvakken. 

IMAGO LERAAR 

Een baan in het 
onderwijs is gewild. 
Afgestudeerden 
strijden om een 
positie aangezien het 
onderwijs een  
levenslang inkomen 
en hoge beroeps 
prestige garandeert.

WERKDRUK 

Leraren werken gem. 11+ 
uur per dag en ervaren 
veel stress dankzij de lange 
werktijden.

WERKZAAMHEDEN DOCENT 

Les geven & voorbereiden, begeleiding, communiceren met lokale bewoners, 
administratief werk en nemen 's avonds deel aan trainingen.

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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KENMERKEN VAN HET 
ONDERWIJSSYSTEEM 

• Ouders worden sterk betrokken bij 
opvoeding en scholing van hun kinderen. 

• Ouders besteden +/- 15% van hun 
inkomen om hun kinderen te helpen met 
school.

KENMERKEN DIE VERSCHILLEN MET 
HET NEDERLANDSE SYSTEEM

• Leraren roteren eens per 4 jaar van 
school.

• Systeem van 6 jaar lagere school, 3 
jaar middelbare school en daarna 3 
jaar HBO/WO. Kleuterschool en 
dagopvang, is verplicht.

• Het schoolsysteem richt zich op het 
behalen van goede cijfers en staat 
daardoor hoog in de peilingen. Maar 
met al het succes van Zuid-
Koreaanse studenten lijden sommige 
kinderen aan hoge depressies en 
vermoeidheid.

LERARENTEKORT

Nee, Zuid-Korea heeft het 
aanbod van leraren in het 
basisonderwijs 
gereguleerd. Zij zijn 
slechts in 13 instellingen 
zijn opgeleid. Dit 
resulteerde in 
concurrerende toelating 
tot 
onderwijsprogramma's 
op de basisschool. 
Hoewel het startsalaris iets 
onder het OESO-
gemiddelde ligt, is de 
bovenkant van de 
salarisschaal veel hoger 
dan het OESO-
gemiddelde.

SALARIS

Salaris leraar PO:
$ 32.485 per jaar
$ 2.707 per maand

Gemiddeld salaris:
$ 37.849 per jaar

OPLEIDING DOCENT

Opleiding wordt op 13 
universiteiten 
aangeboden en is
theoretisch van aard. 
Om de kwaliteit van de 
opleiding te behouden 
kent Zuid-Korea een 
accreditatie systeem.
Leraren moeten een 
examen afleggen en 
worden gerangschikt op 
basis van hun scores. 
Zodra docenten zijn 
aangenomen, volgen ze 
een interne training van 
+/- 6 maanden waarin ze 
praktische vaardigheden 
leren bij hun werkgever.

HUISVESTING

Verschilt per gebied, in 
landelijke gebieden (maar 
ook in sommige steden) 
wordt er support geboden 
in de vorm van het zoeken
van een huis maar ook in 
een tegemoetkoming in 
de huur. 

TYPISCHE LESWEEK

Basisschoolleerlingen beginnen om 8:00 en eindigen rond 13:00 uur (voor lagere 
niveaus) of 8:00 tot 15:00 uur voor hogere niveaus. Een schoolweek loopt van ma-vr. Na 
school hebben kinderen additionele lessen. 

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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NAAST LERAREN 
ANDEREN IN DE KLAS?

Nee, er is één docent per 
vak die op dat moment 
alleen de les verzorgt 
zonder ondersteuning van 
anderen.

GROOTTE KLAS

14,6 leerlingen per klas op de 
basisschool.

# LERAREN VOOR DE 
KLAS

Eén leraar per klas. Als 
ondersteuning kunnen 
soms alleen Engelse 
docenten worden 
ingehuurd.

IMAGO LERAAR 

Leerlingen hebben 
heel veel respect 
voor leraren; Zuid-
Korea staat op plek 2
wat betreft respect 
voor leraren op basis 
van onderzoek onder 
35 landen (NL staat 
op 17).

WERKDRUK 

Leraren werken 30-40 uur 
per werk. Voor leraren 
geen specifieke 
werkdruk, voor leerlingen 
daarentegen wel.

WERKZAAMHEDEN DOCENT 

Elke docent heeft een hoofdvak: docenten Engels geven dan ook geen wiskunde. Dit 
geeft meer tijd om hun vak onder de knie te krijgen. Elke docent voert ook 
administratieve taken uit.

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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KENMERKEN VAN HET 
ONDERWIJSSYSTEEM 

• Hoog salaris.

• Hoog % GDP gespendeerd aan 
onderwijs. 

• Additionele maatregelen tegen 
lerarentekort geïmplementeerd:

- Maatregelen om de geografische 
mobiliteit van leraren te vergroten.

- Maatregelen voor de werving van 
afgestudeerden zonder formele 
lerarenopleiding.

- Vergroting van de capaciteit van 
lerarenopleidingen.

KENMERKEN DIE VERSCHILLEN MET 
HET NEDERLANDSE SYSTEEM

• Elke staat heeft haar eigen 
schoolsysteem. 

• 4 klassen (leeftijd 6-10, behalve in de 
Lander Berlijn en Brandenburg). Een 
klas over doen is ongebruikelijk maar 
wel mogelijk. 

• Basisschool wordt toegewezen, 
geen vrije keuze. Als de kinderen 10 
zijn wordt gekeken wat het niveau is. 

LERARENTEKORT

Ja, Duitsland heeft  
moeite met de sterke 
bevolkingsgroei o.a. door 
immigratie. 16 districten 
hebben al gemeld dat zij 
voornamelijk naar de 
toekomst toe een nog 
groter tekort zullen 
hebben. 

Waar NL voornamelijk last 
heeft van leraren die met 
pensioen gaan, heeft 
Duitsland ook last van 
leerlingengroei (door 
immigratie). 

SALARIS

Salaris leraar PO:
€ 43.896 per jaar
€ 3658 per maand

Gemiddeld salaris:
€ 42.576 per jaar

OPLEIDING DOCENT

Verschilt per staat, maar 
in ieder geval 5 jaar plus 
18 maanden stage. 

HUISVESTING

Nee.

TYPISCHE LESWEEK

5 dagen per week. Van 08:00-9:00 tot 13:00-14:00 (lagere klassen eindigen vaak rond 
12:00 / net na de lunch). Lessen duren 45 minuten. Leerlingen hebben 20-30u les per 
week. Op basisschool al ongeveer een half uur huiswerk per week. 

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N



55 |  Onderwijs Alliantie, Samen voor ieder Kind

NAAST LERAREN 
ANDEREN IN DE KLAS?

Nee, er is één docent per 
vak die op dat moment 
alleen de les verzorgt 
zonder ondersteuning van 
anderen.

GROOTTE KLAS

15-21 leerlingen per klas 
(verschilt per Lander/staat).

# LERAREN VOOR DE 
KLAS

Meestal 1 per klas 
(verschilt per Lander/staat).

IMAGO LERAAR 

Beroep is niet 
populair en het zijn 
van een leraar wordt 
niet gezien als 
prestigieus. Docenten 
worden aangewezen 
als schuldige voor 
slechte resultaten van 
Duitse leerlingen.

WERKDRUK 

Ja. Leraren hebben te 
weinig pauzes om te 
herstellen en veel 
confrontaties met lastige 
leerlingen. Veel leraren 
stoppen daarom al voor 
hun pensioen met 
lesgeven. 

WERKZAAMHEDEN DOCENT 

Les geven, voorbereiden, lunchen, huiswerk / toetsen nakijken (wanneer deze er zijn), 
meetings met andere leraren op de school etc. Soortgelijk als in Nederland.

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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KENMERKEN VAN HET 
ONDERWIJSSYSTEEM 

• Alle kinderen hebben tot hun 
16e toegang tot 
collegegeldvrije school.

• Leerlingen hebben weinig 
examens en blijven bijna nooit 
zitten. Belangrijk doel is dat de 
kinderen bij elkaar blijven. De 
meeste docenten werken full 
time. 

• Denemarken besteedt ongeveer 
7% van zijn BBP aan onderwijs, 
een van de hoogste % in de 
OESO-landen.

KENMERKEN DIE VERSCHILLEN MET HET 
NEDERLANDSE SYSTEEM

• Omdat een leraar meerdere klassen 
lesgeeft, heeft hij/zij geen vaste groep wat 
maakt dat er tussenuren zijn waarin zij 
lessen kunnen voorbereiden. Nadeel is dat 
die speciale band van een klas met de 
groepsleerkracht ontbreekt (e.g. bij 
jonge kinderen die meerdere docenten per 
dag zien). Ook is het lastig een invaller te 
vinden als je rekening moet houden 
met het vakgebied.

• Leerkrachten moeten de hele dag op 
school zijn (van 8:00-17:00). Werk moet in 
die uren gedaan worden en mag niet 
meer meegenomen worden naar huis.

LERARENTEKORT

Er is sprake van een 
lerarentekort. Taken 
worden overgenomen 
door pedagogen (NB: 
2016 data).

SALARIS

Salaris leraar PO:
€ 46.784 per jaar
€ 3.899 per maand

Gemiddeld salaris:
€ 47.000 per jaar

OPLEIDING DOCENT

4 jarige niet 
universitaire opleiding 
(Bachelor of Education), 
inclusief praktijkstage. 

HUISVESTING

Nee.

TYPISCHE LESWEEK

5 dagen per week, van 08:00-17:00 (lessen vaak van 8:00/9:00 tot 14:00/15:00, met een 
lunch om 12:00). Kinderen krijgen per vak een nieuwe docent in hun klas). Overwerk 
mag niet. 

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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NAAST LERAREN 
ANDEREN IN DE KLAS?

Ja, SENCOs (personen 
werkende met kleine 
groepen leerlingen), team 
van LSAs (learning support 
assistants), HLTAs (higher-
level teaching assistants), 
Gym leraren support team, 
modere vreemde talen 
docenten. 

GROOTTE KLAS

19,6 leerlingen per klas op de 
basisschool.

# LERAREN VOOR DE 
KLAS

Leraren geven les in hun 
eigen vak. Werken in teams 
en delen een aantal klassen 
met elkaar. 3 tot 5 leraren 
per klas. 

WERKZAAMHEDEN DOCENT 

Vergelijkbaar als in Nederland; lesgeven, voorbereiden, werkstukken nakijken, 
schoolreisjes, vergaderingen etc. 

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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KENMERKEN VAN HET 
ONDERWIJSSYSTEEM

• Hoogste percentage leerlingen die 
basisschool afronden ter wereld.

• Kinderen hebben minder binnen les en 
spelen meer buiten, dat helpt ook bij 
de ontwikkeling. 

• Kinderen krijgen op school eten, 
medische zorg, counseling en taxi-
service als dat nodig is.

• Finland spendeert extra geld aan 
positieve discriminatie: kinderen met 
een achterstand worden extra geholpen, 
hier wordt extra geld voor vrijgemaakt. 

KENMERKEN DIE VERSCHILLEN MET 
HET NEDERLANDSE SYSTEEM

• School is verplicht voor kinderen van 
7 – 16 jaar. 

• Max. 20 uur per week les, 4 uur per 
dag. 

• Leraren ‘verhuizen’ mee met de 
klas. 

• Leraren mogen zelf hun methode 
bepalen. Er zijn richtlijnen, geen 
verplichtingen. 

LERARENTEKORT

Geen sprake van een 
lerarentekort. Slechts 10 
tot 20% van leraren die 
zich aanmelden voor de 
opleiding tot (PO) docent 
wordt aangenomen, veel 
animo (door goed salaris, 
veel autonomie en 
respect).

SALARIS

Salaris leraar PO:
€ 42.840 per jaar
€ 3570 per maand

Gemiddeld salaris:
€ 42.576 per jaar

OPLEIDING DOCENT

5 jaar universiteit. 
Master nodig om leraar 
te worden. De opleiding 
is sterk op onderzoek 
gebaseerd, met de 
nadruk op pedagogische 
kennis. Studenten 
moeten ook een jaar 
lesgeven binnen een 
school die aan de 
universiteit gebonden is. 

HUISVESTING

Er wordt geen huisvestig 
geregeld voor docenten, 
maar gezien het animo 
voor het beroep is dit ook 
niet nodig. 

TYPISCHE LESWEEK

4 daagse lesweek van 8/9 tot 12/2. De 5e werkdag werken docenten aan de verbetering 
van het onderwijs. Er zijn geen standaarden (alleen richtlijnen), waardoor er geen 
standaard structuur is. Leerlingen spelen veel buiten. Elke dag is er een warme lunch 
voor leraren en leerlingen.

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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NAAST LERAREN 
ANDEREN IN DE KLAS?

Nee, er is één docent per 
klas die alleen de lessen 
verzorgt zonder 
ondersteuning van 
anderen.

GROOTTE KLAS

Gemiddeld 19,6 leerlingen per 
klas (2017).

# LERAREN VOOR DE 
KLAS

De eerste zes jaar 
(kinderen van 7 tot 12/13 
jaar) krijgen leerlingen les 
van dezelfde leraar. 

IMAGO LERAAR 

PO docenten hebben 
een hoog aanzien 
door zware toelatings
eisen. De hoeveelheid 
autonomie en 
respect die docenten 
krijgen maakt het 
extra aantrekkelijk.  WERKDRUK 

Nee. Leraren werken 32 
uur per week verdeeld over 
5 dagen en de uren dat de 
kinderen vrij zijn (aangezien 
deze minder lesuren 
hebben) wordt 
gespendeerd aan het 
verbeteren van het 
curriculum.  

WERKZAAMHEDEN DOCENT 

Leraren geven 20 uur per week les en kunnen zich daardoor bezig houden met het 
verbeteren van het curriculum en op verschillende manieren testen van de 
ontwikkeling van studenten.  

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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KENMERKEN VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

• Ruime mogelijkheid voor docenten om door te leren / 
zich te ontwikkelen door extra studies te doen of 
cursussen te volgen. 

• Opvang voor leerlingen van half 8 ’s morgens tot 8 
uur ’s avonds. In het team zitten ook een 
verpleegkundige en psychiater, allemaal aangestuurd 
door een directeur. Ze beschikken ook over vakleraren. 
Sinds de school doorloopt tot 16 jaar is er meer budget 
voor deze teams. 

• Er zijn wettelijke vereisten voor scholen om "besturen" te 
hebben met vertegenwoordigers van de 
schoolgemeenschap. Scholen hebben een 'adviesorgaan' 
van minimaal 7 leden die school en samenleving 
verbinden.

KENMERKEN DIE 
VERSCHILLEN MET 
HET NEDERLANDSE 
SYSTEEM

• Primair onderwijs 
loopt van klas 1 tot 
9 (leeftijd 7-16). 

LERARENTEKORT

Geen sprake van een 
lerarentekort, Er was een 
tekort in het jaar 2000 
maar door het verhogen 
van het salaris is dit 
afgenomen. Toch zijn 
vandaag de dag salarissen 
niet hoog genoeg om 
leraren echt te motiveren 
en leraren van hoge 
kwaliteit aan te trekken. Er 
zijn weinig mannelijke 
docenten en docenten 
zijn relatief ‘oud’, wat kan 
leiden tot een 
lerarentekort over een 
aantal jaar. 

SALARIS

Salaris leraar PO:
€ 15.000 per jaar
€ 1.250 per maand

Gemiddeld salaris:
€ 16.800 per jaar

OPLEIDING DOCENT

3 jaar Bachelor en 2 jaar 
Master inclusief een 
introductiejaar onder 
leiding van een ‘mentor’ 
op een school waar 
hij/zij daadwerkelijk 
gaat lesgeven. Hier 
wordt er gefocust op 3 
componenten: algemene 
studie, studie gerelateerd 
aan een specifiek 
onderwerp en studie in 
psychologie, praktische 
training etc. 

HUISVESTING

Subsidie in landelijke 
gebieden: Een programma 
voor startende leerkrachten 
ondersteunt hen die op het 
platteland gaan werken. 
Het totale steunbedrag is 
€12.782 en wordt binnen 3 
jaar betaald. 

TYPISCHE LESWEEK

4 daagse lesweek met lessen van 45 minuten. 5e dag werken leraren aan verbetering 
onderwijs. Werkweek bestaat uit 35 uur. Scholen hebben een aanzienlijke flexibiliteit bij 
het definiëren van het nationale kerncurriculum. Tijdens de lunch wordt er een gratis 
warme maaltijd aangeboden.

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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NAAST LERAREN 
ANDEREN IN DE KLAS?

Ja, teaching assistants. 
Daarnaast is er altijd 
beschikking over 
verpleegkundigen en 
psychiaters.

GROOTTE KLAS

Minder dan 24 leerlingen per 
klas. Estland reguleert dat er 
niet meer dan 24 leerlingen in 
een klas mogen zitten. 

# LERAREN VOOR DE 
KLAS

Er staan meerdere leraren 
voor de klas maar er is 1 
hoofdleraar die het 
aanspreekpunt is voor 
kinderen en ouders.

IMAGO LERAAR 

Volgens OESO-
onderzoek vindt 26% 
van de leraren dat 
het lerarenberoep 
niet wordt 
gewaardeerd 
(vergeleken met 14% 
in 2013). WERKDRUK 

Veel al niet (werken max 
35 uur per week). Echter, 
de werkdruk verschilt per 
school sinds een 
schoolleider in het contract 
mag zetten of er overuren 
gemaakt moeten worden 
en waar de leraar zijn 35 
uur aan moet besteden.

WERKZAAMHEDEN DOCENT 

Veel autonomie in het lesgeven. Docenten kunnen constant bijleren met het budget 
dat ze hebben kregen als docent. Gedecentraliseerde besluit vorming op scholen. 
Een schoolleider mag beslissen hoe de 35-urige werkweek wordt ingedeeld.

I N T E R N A T I O N A L E  
O N D E R W I J S S Y S T E M E N
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Samenstelling
Onderwijs Alliantie
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S A M E N S T E L L I N G  O N D E R W I J S  
A L L I A N T I E

De Onderwijs Alliantie is een initiatief van de Maatschappelijke 
Alliantie en bestaat uit onderstaande partijen.
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S A M E N S T E L L I N G  
O N D E R W I J S  A L L I A N T I E



65 |  Onderwijs Alliantie, Samen voor ieder Kind

S A M E N S T E L L I N G  
O N D E R W I J S  A L L I A N T I E

ING

• Ralph Schunken

Maatschappelijke Alliantie

• Hayde Zarkeshan

• Christien van Rijs

Stichting Westelijke Tuinsteden

• Joke Middelbeek

• Haico van Velzen

Deloitte

• Johan Stuiver (voorzitter)

• Denise Kroon

Kids Rights

• Marc Dullaert

Health Holland (Topsector LSH)

• Nico van Meeteren 

• Kirsten van Spronsen

BMC

• Peter Sleegers



66 |  Onderwijs Alliantie, Samen voor ieder Kind

Bronnen
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