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Iedereen doet mee, met gelijke kansen 

Voor verbinding in de samenleving is het van belang dat iedereen mee kan doen, ongeacht 

afkomst, opleidingsniveau, levensovertuiging, gender, seksuele voorkeur of bijzonderheid. Dat gaat 

niet vanzelf.1 Gelijke kansen zijn in onze samenleving een breed punt van zorg. Het onderwijs kan 

gelijke kansen bevorderen, maar kan (onbewust) verschillen juist ook verder vergroten - bij de 

overgangen en selectie in ons onderwijs en bij het vinden van goede stageplekken. Onbewuste 

vooroordelen spelen daarbij ook een rol. OCW staat voor aanbod van cultuur en media dat voor 

iedereen aantrekkelijk en toegankelijk is. Via kunst en erfgoed delen we de verhalen over onze 

wijk, stad en de plaats van ons land in Europa en in de wereld. Het zijn verschillende verhalen van 

en voor iedereen, die samen onze identiteit maken. Onderwijs, cultuur, erfgoed en media laten de 

diversiteit aan groepen in de samenleving en de complexiteit die hier per definitie bij hoort, ook 

zien. Vanuit deze domeinen kunnen wij nog meer dan nu bijdragen aan de bewustwording bij alle 

Nederlanders over hoe ieder zich verhoudt tot de ander en tot de (democratische) samenleving die 

wij samen zijn. Dat het versterken van publieke waarden en democratische functies van lokale 

nieuwsvoorziening in het gedrang is gekomen, is daarom ook een relevant vraagstuk voor de 

nabije toekomst. 

 

Om mee te doen in onze maatschappij is het cruciaal dat iedereen bepaalde basisvaardigheden 

beheerst. Het is van belang dat iedereen goed geletterd is, ook digitaal.2 Goed onderwijs is de 

basis voor de talenten van de toekomst. De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van sommige 

groepen in onze samenleving extra zichtbaar gemaakt, ook als het gaat om kansengelijkheid en 

digitale mogelijkheden.3 Voor de komende jaren is het inhalen van opgelopen vertragingen door de 

gedwongen periode van onderwijs op afstand een extra prioriteit, met bovendien het teruglopende 

leesniveau als belangrijk punt van aandacht. 

 

Een creatieve en nieuwsgierige (beroeps)bevolking 

Mondiale trends zoals de klimaatcrisis en de blijvende (vaak door mondiale partijen gestuurde) 

ontwikkeling van digitalisering en kunstmatige intelligentie, en zeker ook de corona-crisis, laten 

zien dat de wereld dynamischer is geworden en oplossingen voor Nederland ook meer in verbinding 

met de internationale context gezocht moeten worden dan ooit tevoren. Om hierop in te kunnen 

spelen is een vaardige, creatieve en nieuwsgierige (beroeps)bevolking nodig. Onderwijs leidt 

makers, denkers, leraren en (zorg)professionals van morgen op. Op basisscholen en middelbare 

scholen komt een eigentijds curriculum met ook ruimte voor cultuureducatie. Studenten worden 

uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, dit alles gericht op de wereld van nu en morgen. 

 

Er liggen ook opgaven voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt: leven lang ontwikkelen maakt 

bedrijven beter, werknemers weerbaarder en helpt onze economie vooruit.4 Voor de arbeidsmarkt 

binnen onze eigen sectoren van onderwijs, cultuur en wetenschap geldt dat we gaan inzetten op 

aantrekkelijkheid en duurzaamheid van de beroepen, met leven lang ontwikkelen als belangrijk 

uitgangspunt. Het verder verlagen van de werkdruk in het onderwijs en het vergroten van de 

aantrekkelijkheid van het beroep leraar blijft een actuele opgave om de kwaliteit van het onderwijs 

ook in de toekomst te kunnen blijven waarmaken. Daarbij moet goed in beeld komen welke  

onderwijsconcepten daar effectief aan bij kunnen dragen en hoe de kansen van digitalisering en AI 

daarbij nog beter benut kunnen worden. Wat digitalisering en kunstmatige intelligentie voor het 

onderwijs en de andere OCW-domeinen kunnen betekenen is echter nog lang niet volledig in beeld 

– en dat is wel nodig.5  

 

De creatieve sector en de wetenschap dragen bij aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke 

opgaven.6 (Inter)nationale afspraken over open science en open data bevorderen de ontwikkeling 

van innovaties. Voorbereid zijn op de toekomst, betekent ook kunnen bouwen op informatie uit het 

verleden door goede en duurzaam toegankelijke archieven. Behoud en verduurzaming van 

monumenten en cultureel erfgoed is een belangrijke opgave.7 Hetzelfde geldt voor 

toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting, waarmee we vanuit OCW bijdragen aan de 

klimaatdoelstellingen – en dat is van belang voor de huidige en onze toekomstige generaties. 

 



Het hoe: Beter sturen op kwaliteit, met en voor vitale regio’s 

Nederland steunt op kwalitatief goed onderwijs, onafhankelijke media en een florerende creatieve 

industrie. We geven ruimte aan de intrinsieke waarde die cultuur en fundamenteel onderzoek 

hebben. Onze cultuur en wetenschap meten zich met de internationale top. Dat werpt tevens 

vragen op over hoe we als overheid de condities voor het gewenste kwaliteitsniveau zo goed 

mogelijk blijven bieden, gebruikmakend van initiatieven en vitaliteit in de regio’s. Daarbij is 

aandacht en ruimte voor de uitvoering essentieel. Dit vraagt een overheid die richting geeft, maar 

niet ad hoc en op detail stuurt. Vanuit OCW willen we die slag maken en meer vanuit de 

maatschappelijke opgaven sturen. 

 

We verwachten ook van onze partners dat ze werken vanuit de maatschappelijke opgaven waar we 

voor staan. Dat vraagt in het onderwijsdomein meer samenwerking tussen onderwijsbesturen 

onderling en ook met partners als lerarenopleidingen en onderzoeksinstituten, en ook met partners 

in het sociaal domein (al dan niet op wijkniveau).  

 

In het onderwijs zijn de kwaliteitsverschillen tussen scholen soms groot. Verschillen mogen, te 

grote kwaliteitsverschillen niet. Voor leerlingen die van huis uit ongelijke kansen meekrijgen zijn 

hierin doorbraken nodig, zeker als zij op zwakkere scholen zitten.8 Dit kan een andere, meer 

gedifferentieerde manier van sturing vanuit OCW vragen. 

 

------------  
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