
TER ONDERTEKENING 

Aan: MOCW, MPVO 

Kamerbrief Publicatie Education at a Glance 2022 

Pagina 1 van 1 

Aanleiding 

Maandag 3 oktober publiceert de OESO het rapport Education at a Glance 2022 

(EAG 2022). Deze jaarlijkse publicatie bevat gegevens over de structuur, 

financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen. EAG 2022 wordt bij 

publicatie naar de TK gestuurd. De begeleidende brief ligt voor ter ondertekening. 

Geadviseerd besluit 

- Ondertekening van bijgevoegde brief ‘Publicatie Education at a Glance 2022’.

Na ondertekening door beide BWL worden brief en rapport naar TK verzonden;

Woordvoerders zijn aangehaakt om op eventuele vragen na publicatie te

anticiperen.

Kernpunten 

• EAG 2022 biedt waardevolle informatie over de positie van het

Nederlandse onderwijsstelsel in vergelijking tot andere landen.

• Ieder jaar krijgt één thema extra aandacht in de publicatie. Dit jaar is dat

het hoger onderwijs. Er is daarom voor een sectorale focus gekozen in de

begeleidende brief. De brief bespreekt de belangrijkste punten uit EAG in

relatie tot het beleid zoals aangekondigd in de hoofdlijnen en beleidsbrief.

• In het algemeen komt er een positief beeld uit EAG 2022 naar voren als

het gaat om ons hoger onderwijs. Er zijn wel verbeterpunten: passendere

financiering voor de hoge kwaliteit; aandacht voor druk onder studenten

en docenten; aansluiting op de arbeidsmarkt. Eerder aangekondigd beleid

van huidig regeerakkoord focust hier al op.

• Hoewel de focus op hoger onderwijs ligt, gaan we in de inleiding ook in op

wat er in het rapport over po/vo te vinden is: het aantal schoolgaande

kinderen; de leeftijd waarop ze beginnen; het aantal lesuren; de invloed

van Covid-19 op onder andere schoolsluitingen en toetsing.

• Belangrijkste uitkomst voor po/vo is dat verschillen tussen salarissen van

leraren en andere hoogopgeleiden in Nederland in 2021 in alle sectoren

groter waren dan gemiddeld in de OESO. Vooral voor het po was dit

verschil in salaris tussen leraren en andere hoogopgeleiden aanzienlijk.

De recente cao-akkoorden onder huidige kabinet waren dus hard nodig.

• De reflectie van de investeringen onder het huidige kabinet in het

Nederlandse onderwijs is niet terug te zien nog in deze rapportage EAG

2022, de onderliggende data is van 2021 of eerder.
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Aanleiding 

Eerder heeft u de kamerbrief Education at a Glance 2022 ondertekend. In de 

passage op p.2/p.3 over instroom studenten leek het alsof het aantal twintigers 

dat een ho-opleiding volgt wordt gerapporteerd. Het gaat hierbij echter om 

twintigers die een vervolgopleiding doen, inclusief mbo. De instroom 

internationale studenten betreft wel ho-studenten. Dit is nu verduidelijkt. We 

vragen u de brief opnieuw te tekenen. 

Geadviseerd besluit 

Ondertekening van herziene brief ‘Publicatie Education at a Glance 2022’. 

Na ondertekening door beide BWL worden brief en rapport naar TK verzonden; 

Woordvoerders zijn aangehaakt om op eventuele vragen na publicatie te 

anticiperen.  
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