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Aanleiding
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft bureau Common Ground en it’s public
gevraagd een haalbaarheidsstudie te doen naar een labomgeving voor het onderwijs waarin gekeken
wordt naar de toepassing van artificiële intelligentie (AI). Deze studie maakt onderdeel uit van de
ambities in de Kamerbrief ‘Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn’1. Met deze studie
wordt beoogd een antwoord te verkrijgen op de vraag of een AI-lab (naar voorbeeld van de ICAI labs2)
ook haalbaar is voor het onderwijs. De hypothese is dat een dergelijk lab in het onderwijs kan
bijdragen aan gerichtere en doordachte inzet van digitale hulpmiddelen en meer regie op de kwaliteit
en publieke randvoorwaarden van AI-producten en diensten in het onderwijs kan opleveren. De
opdrachtnemers zijn gevraagd te kijken naar drie aspecten:
▪
▪
▪

Hoe zou een dergelijk lab eruit kunnen zien voor het onderwijs en welke inrichtingen zijn
mogelijk?
Wat zijn de financiële en bestuurlijke voorwaarden die geregeld moeten zijn?
Implementatiestrategie en disseminatie – welke acties zijn nodig om de opbrengsten uit een
mogelijk lab breed te delen en kenbaar te maken onder scholen?

Bij de beantwoording van deze vragen zijn de bureaus gevraagd goed te kijken naar de behoeftes
en betrokkenheid van het (onderwijs)veld. Hiervoor is dankbaar gebruikgemaakt van experts die
middels diverse sessies zijn geraadpleegd om hun perspectief op een AI-lab te delen.

1

Kamerbrief ‘Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn’

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/13/kamerbrief-over-groeistrategievoor-nederland-op-de-lange-termijn.
2

Zie www.icai.ai voor meer informatie.
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Samenvatting
Het belang van artificiële intelligentie in het funderend onderwijs specifiek neemt sterk toe. In
de afgelopen tien jaar heeft het gebruik van adaptieve software een vlucht genomen in het
Nederlandse onderwijs. Intelligente educatieve technologie uit binnen- en buitenland wordt op grote
schaal gebruikt in het primair en voortgezet onderwijs. Dat biedt kansen voor onder meer het
verhogen van motivatie en onderwijs op maat, maar kent ook belangrijke ongewenste effecten, zoals
vergroting van kansenongelijkheid of verlies van autonomie. Waar het Nederlandse onderwijs steeds
meer digitalisering kent, staat verantwoord gebruik van slimme technologie nog in de
kinderschoenen. Om kansen te benutten en ongewenste effecten te voorkomen is regie nodig.
Het Nederlandse onderwijs als geheel is op dit moment niet in staat om hier op een goede manier
mee om te gaan. Scholen hebben onvoldoende zelfstandige ontwikkelcapaciteit en weten niet
gezamelijk tot vraagarticulatie te komen. Aanbieders daarentegen zijn onvoldoende responsief en
kennen weinig prikkels om zelf pro-actief te innoveren. Het merendeel van de innovatie komt van
internationale aanbieders waarop de Nederlandse invloed en grip beperkt is. Ook voor nieuwe
aanbieders (start-ups/scale-ups) is het een lastige markt, zij hebben moeite om de geconcentreerde
markt open te breken. Tot slot is de wetenschap beperkt in staat om de verschillende actoren aan
elkaar te koppelen. Dit leidt er gezamenlijk toe dat er met onvoldoende snelheid en kwaliteit
geïnnoveerd wordt waardoor de mogelijkheden van AI onbenut blijven en de risico’s op ongewenste
effecten vergroot worden.
Een publieke investering in innovatie kan de juiste impuls geven om de positieve potentie van AI
in het onderwijs te realiseren. In het Nederlandse onderwijs wordt naar schatting 0,35% van de € 40
miljard die jaarlijks aan onderwijs wordt uitgegeven in R&D geinvesteerd. Dat is substantieel lager
dan de streefwaarde van 2,5%3. De schaalvoordelen die internationale partijen en multinationals
hebben kunnen leiden tot een dominante positie op de Nederlandse onderwijsmarkt, waarin zij
eenzijdig de voorwaarden voor samenwerking dicteren. Dat is een onwenselijke situatie die het
innovatief vermogen niet ten goede komt. Intensieve samenwerking tussen scholen,
wetenschappers en aanbieders kan voor een kentering zorgen.
Er is potentie en draagvlak voor een nationaal onderwijslab artificiële intelligentie. Om de
kwaliteit en snelheid van AI innovatie voor het onderwijs te verhogen is een onderwijslab een geschikt
middel. Die analyse wordt onderschreven door de verschillende actoren uit het onderwijs. Daarbij zijn
vier centrale uitgangspunten van belang. Het eerste uitgangspunt is dat scholen een rol krijgen die
gelijkwaardig is aan die van wetenschappers. Het lab zou moeten aansluiten bij de vraag van het
onderwijs. Leraren en schoolleiders weten immers waar in de praktijk behoefte aan is. Bovendien is
ook voor de ontwikkeling en disseminatie van nieuwe inzichten en producten de vraagkant van
belang. Concreet betekent een gelijkwaardige rol dat het onderwijs mede de agenda van het
onderwijslab bepaalt, gezamenlijke inhoudelijke vraagarticulatie organiseert en in co-creatie
betrokken is bij projecten. Door een centrale fysieke locatie met regionale netwerken te combineren,
blijft het lab ook in fysiek opzicht nabij scholen.

3

Zoals vermeld in de motie Agnes Mulder van 27 oktober 2016.
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Ten tweede dient het onderwijslab zich te concentreren op AI innovatie tussen fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek en R&D van bedrijven in. Dat betekent dat het lab fundamenteel
onderzoek uit binnen- en buitenland kan vertalen naar experimentele proof of concepts en daarnaast
de technologie in gecontroleerde en onderwijsomgevingen kan gaan valideren en testen. Deze fases
van technologieontwikkeling worden ook wel als Technology Readiness Levels 3 tot en met 7
aangeduid. De inzichten en technologie worden pre-competitief ontwikkeld en vervolgens vrij
beschikbaar gesteld zodat aanbieders ze in hun producten kunnen verwerken.
Ten derde is langdurige publieke financiering nodig om impact te maken. Enerzijds om de effectiviteit
en onafhankelijkheid van het lab te kunnen garanderen. Ervaringen in het buitenland laten zien dat
wanneer publieke financiering van korte duur is, labs minder effectief worden en al snel afhankelijk
worden van enkele grote, dominante spelers. Innovatie is gebaat bij een ecoysteem met start-ups en
scale-ups. Publieke financiering maakt het lab en de daarin ontwikkelde kennis en data ook
toegankelijk voor deze partijen. Door de in projecten ontwikkelde technologie publiekelijk te delen,
inclusief eventuele algoritmes, krijgt technologische kruisbestuiving een flinke stimulans. Ook
kunnen de snelheid en kwaliteit van innovatie en individuele projecten gebaat zijn bij een open
innovatieklimaat, doordat de ontwikkelde oplossingen bijdragen aan kwesties waar ieder project of
product mee te maken heeft.
Ten slotte is er een governance nodig die het mogelijk maakt binnen het lab brede oplossingen voor
gezamenlijke uitdagingen te ontwikkelen, waarbij oog is voor publieke belangen. Het lab is niet alleen
een omgeving voor innovatieprojecten, maar adresseert ook publieke uitdagingen, zoals op het
gebied van privacy, bescherming van én toegang tot data, en het benutten van wetenschappelijke
expertise over AI en onderwijs. Zo kan het lab voorzien in de juiste randvoorwaarden voor
innovatieprojecten die nodig is zijn om veilig en vertrouwd te kunnen innoveren in het onderwijs.
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Leeswijzer
De kern

1. Investeren in artificiële intelligentie (starten op pagina 7)
Het toenemend belang van AI in het onderwijs wordt uiteengezet, evenals de belangrijkste
gewenste en ongewenste effecten. Hieruit blijkt dat er veel potentieel is voor positieve
impact, maar dat er een publieke impuls nodig is om deze potentie te realiseren. Een
onderwijslab kan voor deze impuls zorgen.
2. Het Nederlandse onderwijslab (starten op pagina 12)
Op basis van de opgedane inzichten wordt een voorstel gedaan voor een mogelijk
innovatielab voor het onderwijs. De belangrijkste aanbevelingen ten aanzien van
doelstellingen, opzet, partners en financiering worden uiteengezet.

De onderbouwing

3. Artificiële intelligentie in het onderwijs (starten op pagina 30)
Een studie naar de sterke toename van digitale innovatie, digitale leermiddelen en AI in het
onderwijs met aandacht voor het potentieel en de mogelijk ongewenste effecten. Hieruit
blijkt dat regie nodig is om ongewenste effecten te mitigeren en het potentieel effectief in
te zetten voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
4. Knelpunten in het Nederlandse onderwijslandschap (starten op pagina 45)
Een overzicht van het Nederlandse onderwijslandschap waarin de belangrijkste actoren (de
vraagkant, de aanbodkant, de wetenschap en de wetgever) worden geanalyseerd.
Geïdentificeerde knelpunten per actor maken duidelijk dat het onderwijslandschap op dit
moment niet in staat is om met voldoende snelheid en kwaliteit te innoveren.
5. De rol en inrichting van (innovatie)labs (starten op pagina 57)
Een studie naar de rol en vormen van innovatielabs. Op basis van bestudeerde internationale
en nationale innovatielabs wordt gekeken welke mogelijke ontwerpen er zijn en wanneer
welke het meest geschikt is. De verschillende bevindingen worden vertaald naar
overwegingen ten aanzien van het onderwijslab.
B1. Inzichten uit interviews met het onderwijsveld (starten op pagina 82)
Een samenvatting van de inzichten opgedaan uit de 10 interviews die zijn afgenomen met
het onderwijsveld.
B2. Inzichten uit onderzochte (innovatie) labs (starten op pagina 87)
Een overzicht van de bestudeerde innovatielabs.
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1.

Investeren in artificiële intelligentie in het onderwijs
De inzet van artificiële intelligentie (AI) vindt op steeds grotere schaal plaats in
onze samenleving, zowel door particulieren, het bedrijfsleven als lokale en
nationale overheden. Dat geldt ook in het onderwijs. Dat biedt kansen maar
zorgt ook voor risico’s. In dit hoofdstuk worden allereerst deze kansen en
risico’s beknopt gepresenteerd. Vervolgens wordt de rationale voor een
publieke investering in AI onderwijsinnovatie uiteengezet. Deze investering
kan voorkomen dat het Nederlandse onderwijs nu en in de toekomst (te)
afhankelijk wordt van aanbieders die minder oog hebben voor publieke
belangen en de Nederlandse context.
NB: bij het bespreken van AI wordt een brede definitie gehanteerd inclusief data
en learning analytics (zie hfst 3. voor de definitiestelling).
Het Nederlandse onderwijs staat voor een aantal grote uitdagingen
Goed funderend onderwijs is essentieel voor zowel leerlingen als de maatschappij als geheel. Niet
alleen voor het vervolgonderwijs of de economie, maar ook voor de samenleving. Daarnaast zijn
ook de financiële baten van goed onderwijs substantieel.4 In directe zin door hogere winst- en
inkomstenbelastingen vanwege goed opgeleide werknemers en ondernemers, maar ook omdat
goed onderwijs bijdraagt aan de gezondheid van burgers en tot minder criminaliteit leidt.5
Het Nederlandse funderend onderwijs presteert beter dan de meeste andere landen. Als het gaat
om taal- of rekenniveau van leerlingen, scoort het Nederlands onderwijs regelmatig een
internationale top-10 positie. Nederlandse kinderen behoren ook tot de gelukkigste kinderen ter
wereld. Toch is er reden tot zorg: in de afgelopen 15 jaar daalt de leesvaardigheid van leerlingen ten
opzichte van hun leeftijdsgenoten in het buitenland, groeit de laaggeletterdheid en neemt de
motivatie om te lezen af, zo constateert Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs
2020 en het internationale PISA onderzoek.6 Daarnaast groeit de kansenongelijkheid, zowel tussen
leerlingen met een verschillende sociale afkomst als tussen scholen.7
Tegelijkertijd kampt het onderwijs met substantiële uitdagingen. Leraren in het primair en
voortgezet onderwijs ervaren een hoge werkdruk en de sector kampt met een hoog percentage
burn-out-gerelateerde klachten.8 Daarnaast manifesteert het lerarentekort zich steeds
nadrukkelijker, in het bijzonder op scholen met uitdagende leerlingpopulaties.9

4

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2019). Kamerbrief Groeistrategie voor Nederland op de
lange termijn.
5
Dijkstra, A.B. (2012). Sociale opbrengsten van onderwijs. (Oratie). Universiteit van Amsterdam.
6
OECD (2019). Programme for international student assessment (PISA) Results from PISA 2018: Country note:
the Netherlands.
7
Louise Elffers (2018). De Bijlesgeneratie.
8
CBS & TNO (2014). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.
9
Inspectie van het Onderwijs (2019). Staat van het Onderwijs 2019.
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AI biedt kansen voor het Nederlandse onderwijs, maar brengt ook risico’s met zich mee
Artificiële intelligentie (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun
omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - actie ondernemen om
specifieke doelen te bereiken.10 Daarbij is het van belang dat publieke waarden geborgd worden en
AI human centric is: vertrouwenwekkend, transparant en uitlegbaar, met regie in handen van
docenten. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Huidige ontwikkelingen laten zowel kansen als risico’s
zien, op leerling- en stelselniveau (zie ook hoofdstuk 3). De belangrijkste zetten we hier op een rij:
Digitale innovatie en AI bieden kansen voor verhoging van onderwijskwaliteit
Versterken onderwijs op
maat

Verhogen motivatie van
leerlingen

Verhogen leerwinst en
voorkomen uitval

Vergroten
kansengelijkheid

Vrijspelen les- en
voorbereidingstijd

Verhogen digitale
geletterdheid

Mogelijke ongewenste effecten van digitale innovatie in het onderwijs

10

Inperking autonomie en
vrijheid leerlingen

Onder druk zetten van
pedagogische relaties

Inperking professionele
autonomie

Verlies van regie over het
Nederlands onderwijs

Verlies van privacy

Vergroten
kansenongelijkheid

Ministerie van Economisch Zaken (2019) Strategisch Actieplan Artificiële Intelligentie.
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Meer investering in en een goede testomgeving voor AI in het onderwijs zijn nodig
Het Nederlandse onderwijs is wereldwijd uniek in de autonomie die scholen hebben. Zowel als het
gaat om waarde-oriëntaties als de pedagogisch-didactische aanpak is het Nederlandse
onderwijslandschap sterk pluriform. In deze context lukt het scholen niet zonder meer om tot
gezamenlijke inhoudelijke vraagarticulatie te komen en blijven investeringen in AI in het
Nederlandse onderwijs achter. In de afgelopen 15 jaar is de financiering aan landelijke centra die
wetenschap en het onderwijsveld met elkaar verbinden, afgenomen. Als gevolg daarvan ontbreekt
een volwassen onderzoeksinfrastructuur zoals die in andere publieke sectoren zoals de zorg wel
aanwezig is, met UMCs, het RIVM en ZonMW. Zo’n infrastructuur is juist voor complexe innovatie
van belang.
Ondertussen ontwikkelen aanbieders in binnen- en buitenland producten die kansen bieden, maar
ook risico’s en ongewenste effecten kennen op onder andere het gebied van ethiek, data
governance, privacy en soevereiniteit. Ondanks initiatieven zoals de Ethiek AdviesRaad vindt er nog
relatief weinig maatschappelijk debat plaats over deze ontwikkelingen en neemt de politiek nog
niet zichtbaar de regie, in weerwil van het belang van regie en data governance, waar inmiddels
internationaal consensus over is.11
Daarnaast is het lastig voor nieuwe aanbieders om zich op de markt te begeven. Specifiek als het
gaat om AI, is toegang tot data nodig voor innovatie en verbetering van producten. De huidige
markt kent als risico dat er een selecte set dominante aanbieders ontstaat, die hun data niet willen
delen, onvoldoende responsief zijn naar scholen en zowel onderzoek als concurrerende innovatie
bemoeilijken.
Bovenstaande pleit enerzijds voor gerichte investeringen om kansen te benutten, en anderzijds
voor een gecontroleerde omgeving waarin inhoudelijke vragen worden gebundeld en nieuwe
technologie ook op onwenselijke effecten wordt getest. Een omgeving waarin de verschillende
partijen uit het Nederlandse onderwijsecosysteem niet naar elkaar wijzen, maar samen optrekken.

11

Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education.
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Publieke investeringen spelen vaak een doorslaggevende rol bij innovatie en
ontwikkeling
Op dit moment wordt naar schatting slechts 0,35% van de totale uitgaven aan onderwijs aan R&D
besteed, terwijl de nationale streefwaarde 2,5% is.1213 De geschiedenis laat zien dat publieke
investeringen een doorslaggevende rol kunnen spelen bij innovatie en ontwikkeling, zo laat de
Italiaans-Amerikaanse hoogleraar economie en EU beleidsadviseur Mariana Mazzucato in diverse
publicaties zien.14 Juist in het onderwijs, een publieke sector met beperkte innovatiebudgetten,
kunnen publieke investeringen en een bundeling van krachten zichzelf terugverdienen. Dat geldt in
het bijzonder voor investeringen in digitale innovatie en artificiële intelligentie, aangezien het
gebruik van adaptieve software kosteneffectief kan worden opgeschaald.

Een publiek gefinancierd onderwijslab waarin co-creatie plaatsvindt kan als initiator en
katalysator voor de ontwikkeling van AI in het onderwijs dienen
De Onderwijsraad en sectorraden markeren co-creatie als een veelbelovende werkwijze om tot
gedragen innovatie te komen.15 Een nationaal onderwijslab AI is daar een geschikt instrument voor,
temeer zo potentiële risico’s van AI en digitale innovatie in een gecontroleerde omgeving kunnen
worden getoetst (zie ook hoofdstuk 4 en 5). Een lab is namelijk een plek waarin vraag en aanbod,
onderzoek en innovatie, toepassing en gebruiker bij elkaar komen. Een belangrijke voorwaarde is
een gelijkwaardige relatie tussen die verschillende partijen en belangen.
Ervaringen van labs in binnen- en buitenland en de gemiddelde duur van innovatieprojecten laten
zien dat langdurige publieke financiering nodig is om substantiële impact te maken. Publieke
financiering is daarnaast nodig om de toegankelijkheid voor scholen, start-ups en scale-ups te
garanderen. Toegankelijkheid is van belang om de inzichten generaliseerbaar te maken naar alle
scholen in Nederland, terwijl start-ups en scale-ups doorgaans een belangrijke rol vervullen in het
aanjagen van innovatie.
Het lab kan meer dan als initiator van innovatieve projecten ook als katalysator voor innovatie
fungeren, wanneer het oplossingen ontwikkelt voor gedeelde uitdagingen en kruisbestuiving
stimuleert. Door de publieke financiering kan het publieke belang gewaardborgd worden. De
belangrijkste technologische uitdagingen liggen op het gebied van privacy en het delen van data
tussen aanbieders, onderzoekers en scholen. Daarnaast kan de in projecten ontwikkelde
technologie publiekelijk beschikbaar worden gemaakt om technologische kruisbestuiving te
stimuleren, en wetenschappelijke inzichten over onderwijs beschikbaar worden gesteld aan
aanbieders. Het lab kan haar expertise op het gebied van co-creatie zowel benutten binnen de
projecten als delen voor gebruik buiten het lab.
In het volgende hoofdstuk is te lezen welke concrete vorm het onderwijslab kan aannemen om deze
doelen te bereiken.

12

Zoals onder andere aangenomen met de motie Agnes Mulder van 27 oktober 2016.
PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten (VSNU), ‘Slimme verbindingen’, 2019.
14
The Entrepreneurial State, debunking public vs. private sector myths (2013); Mission-oriented innovation policy
and dynamic capabilities in the public sector (2018).
15
PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten (VSNU) (2019), Slimme verbindingen. Onderwijsraad (2019). Samen ten dienste
van de school.
13
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2.

Het Nederlandse onderwijslab
In dit hoofdstuk wordt het ontwerp uiteengezet van het onderwijslab. Het
ontwerp voor dit lab is gebaseerd op de behoeften uit het onderwijsveld,
geïdentificeerde knelpunten in het huidige ecosysteem, lessen over de
werking van innovatielabs en verschillende interviews en discussies met de
expertgroep van dit project.
Per inrichtingskeuze worden allereerst de belangrijkste inzichten en
overwegingen weergegeven uit het onderzoek zoals beschreven in
hoofdstukken 3, 4 en 5. Het ontwerp dient als leidraad voor een op te zetten
onderwijslab en kan als basis dienen voor de daadwerkelijke realisatie van het
lab.

2.1

De opzet van het lab: een samenvatting
Inrichtingskeuze

Inrichting

Doelstelling en
Functionaliteiten

▪

▪
▪

▪

Governance

▪
▪

De kernfuncties van het lab zijn het aanjagen van AI innovatie in het onderwijs en het
bieden van een werkplaats waar verschillende partijen samen kunnen komen om aan
onderwijsinnovaties te werken
Andere functionaliteiten, zoals kennisdelen en een topreferente functie, zijn afgeleide
functies die eventueel op den duur kunnen ontstaan
Het lab beantwoordt vraagstellingen die uit de praktijk komen: de focus ligt op
onderzoek naar en ontwikkeling van digitale innovaties met directe waarde voor het
onderwijs.
Het lab voert niet alleen projecten uit, maar fungeert ook als katalysator van innovatie
door gezamenlijke uitdagingen te adresseren en algoritmes te ontwikkelen
Het lab is grotendeels autonoom in de agendabepaling. Wel zijn er mechanismen voor
inspraak door en verantwoording aan andere partijen, bijv. met een Raad van Toezicht
Het lab wordt omwille van maximale efficiëntie ingericht binnen een bestaande
organisatie

Partners

▪
▪

Vertegenwoordigers van de publieke functie hebben de regie
Private partijen kunnen wel als partner deelnemen aan projecten

Fysieke inrichting

▪

Het lab kent een centrale locatie om continuïteit te waarborgen en lange termijn
onderzoek mogelijk te maken
Daarnaast zijn er regionale netwerken waar ook onderzoek wordt gedaan, bijvoorbeeld
in speciaal ingerichte werkplaatsen en bij scholen

▪

Disseminatie

▪

Disseminatie gebeurt via gebruik van bestaande kanalen

Financiering

▪
▪
▪

Het lab wordt publiek gefinancierd
Cofinanciering door private partijen is op projectbasis mogelijk
De intentie is dat het lab minimaal 10 jaar zal bestaan zodat ook vragen uit de praktijk
over langetermijneffecten beantwoord kunnen worden en kennisopbouw gedurende
langere tijd plaats kan vinden
Voor het geschetste lab (basisscenario) is de totale financieringsbehoefte ca. 43
miljoen voor een periode van 10 jaar. In de excellente variant is de totale
financieringsbehoefte ongeveer 85% hoger en komt daarmee op ca. 79,5 miljoen voor
een periode van 10 jaar.

▪
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2.2

Doelstelling en functionaliteiten
Belangrijke overwegingen
• In het Nederlandse onderwijsinnovatielandschap is vooral behoefte aan het versterken van de
middenfase van innovatie, ofwel de brug tussen fundamenteel onderzoek en toepassing
daarvan in de vorm van producten/oplossingen. Op het gebied van fundamenteel onderzoek
vervullen de universiteiten reeds een belangrijke rol terwijl de aanbieders met name aan de
praktische kant van het spectrum zit. Een mogelijk lab moet een aanvulling zijn op dit
bestaande onderzoek en bestaande actoren verbinden.
• Er is behoefte aan een organisatie die zelf kennis ontwikkelt (2e orde kennis) over innovatie in
het onderwijs en dan met name rondom de praktische randvoorwaarden als privacy, data
governance, ethiek en techniek. Hier kan zij op termijn standaarden voor ontwikkelen.
• Ten aanzien van communicatie is het aan te bevelen zoveel mogelijk aan te sluiten bij
bestaande netwerken en kennisinstelling die sterk aanwezig zijn binnen het onderwijsdomein.
Dit in tegenstelling tot het zelfstandig opbouwen van communicatiekanalen.
Zie hoofdstuk 3, 4 en 5 voor meer informatie
Het beoogde onderwijslab bestaat primair uit een werkplaatsomgeving waarin verschillende
partijen samenwerken aan AI-gebaseerde onderwijsinnovaties die belangrijke uitdagingen uit het
onderwijs adresseren. Deze doelstelling sluit aan bij de behoeften om in te zetten op co-creatie,
meer middelen voor innovatie te bieden en de kwaliteit en doelmatigheid van bestaande en nieuwe
producten te beoordelen en vergroten.
Hierbij ligt de focus op projecten die aantoonbaar bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs. Het lab beantwoordt vraagstellingen die uit de onderwijspraktijk komen en
concentreert zich op onderzoek naar en ontwikkeling van digitale innovaties met directe waarde
voor het onderwijs.
Voor andere mogelijke functionaliteiten zoals actieve kennisdeling en de regie- en
maatschappelijke functie wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande kanalen en
organisaties. Zo dragen Kennisnet, de Onderwijsraad, de PO-Raad en de VO-raad op dit moment al
bij aan het delen van kennis en het aandragen van beleidssuggesties. Het beoogde onderwijslab
voedt deze kanalen met nieuwe toepassingen en inzichten over AI in het onderwijs.
Een mogelijke topreferente functie voor het lab kan op termijn worden toegevoegd of ontstaan
maar wordt in eerste instantie niet voorzien.

Aan welke uitdagingen kan AI bijdragen?
Het Nederlandse onderwijs kampt met verschillende uitdagingen. Voor verschillende uitdagingen
kan AI ondersteuning bieden. We lichten hier de belangrijkste toe:
Kansen(on)gelijkheid
Zowel binnen als buiten het onderwijs wordt het belang van gelijke kansen onderschreven. Gelijke
kansen bieden wordt niet alleen als rechtvaardig gezien, maar dient ook een economisch belang,
omdat onderwijs dat gelijke kansen biedt talenten niet onbenut laat. Toch lukt het nog niet altijd
om gelijke kansen te bieden. Zo concludeerden de Inspectie van het Onderwijs (2017), de
Onderwijsraad (2017) en ook instanties als de OESO (2016) dat het huidige Nederlandse onderwijs
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geen gelijke kansen biedt.16 De kansenongelijkheid groeit, zowel tussen leerlingen met een
verschillende sociale afkomst als tussen scholen.17
AI kan in potentie bijdragen aan kansengelijkheid wanneer het op de juiste manier wordt ingezet.
Bijvoorbeeld door op maat gratis bijles te geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Of door
binnen de school als verlengde instructie te worden ingezet voor leerlingen die extra of andere
uitleg nodig hebben, en de learning analytics die dat oplevert in te zetten voor verdere verbetering
van gelijke kansen in het onderwijs. AI is een middel, en zal niet zonder meer tot gelijke kansen
leiden. Daar is gerichte sturing en evaluatie voor nodig.
Werkdruk en lerarentekort
Leraren in het primair en voortgezet onderwijs ervaren een hoge werkdruk, en de sector kampt met
een hoog percentage burn-out-gerelateerde klachten.18 Daarnaast manifesteert het lerarentekort
zich steeds nadrukkelijker, in het bijzonder op scholen met uitdagende leerlingpopulaties.19 Hoewel
AI niet gezien kan worden als een oplossing voor het lerarentekort aangezien het geen vervanging
kan zijn voor een leraar, zou het een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding ervan door de
werkdruk van leraren te verlagen.
Onderwijs op maat
De overgrote meerderheid van scholen in Nederland biedt klassikaal onderwijs aan, met waar
mogelijke aandacht voor niveauverschillen tussen leerlingen. Tegelijkertijd is de beschikbare tijd
voor instructie en feedback op maat beperkt, en kunnen leerlingen om roostertechnische redenen
doorgaans niet vakken op meerdere niveaus volgen. AI software kan, mits de regie in handen van
leraren blijft, ondersteunend zijn in het bieden van onderwijs op maat, zo geven leraren aan.
Leesvaardigheid
Daarnaast daalt de leesvaardigheid van leerlingen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in het
buitenland in de afgelopen 15 jaar is, groeit de laaggeletterdheid en neemt de motivatie om te lezen
af, zo constateert Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2020 en het
internationale PISA onderzoek.20 Waar op dit moment AI regelmatig wordt ingezet om
rekenvaardigheid te vergroten, blijft de innovatie als het gaat om taalvaardigheid nog achter.
Om meerdere aanpakken te testen, is het aan te raden om in het lab meerdere thema’s te
adresseren en telkens per thema 2-3 projecten uit te voeren. Welke uitdagingen aan dit lijstje zou
moeten worden toegevoegd of prioriteit aan zou moeten worden verleend, is uiteindelijk aan de
programmaraad (zie paragraaf 2.3.1).

Het lab als katalysator voor innovatie: gezamenlijke ontwikkeluitdagingen adresseren
Een belangrijke meerwaarde van het lab bestaat uit het organiseren van 2e orde leren. Waar 1e orde
leren binnen projecten plaatsvindt, is 2e orde leren gericht op gezamenlijke, projectoverstijgende
16

Onderwijsraad (2017). Het bevorderen van gelijke kansen en sociale samenhang; Inspectie van het Onderwijs
(2017). Staat van het Onderwijs 2015/2016; OESO (2016). Netherlands 2016: Foundation for the future, Reviews
of National Policies for Education, Parijs.
17
Louise Elffers (2018). De Bijlesgeneratie.
18
CBS & TNO (2014). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.
19
Inspectie van het Onderwijs (2019). Staat van het Onderwijs 2019.
20
OECD (2019). Programme for international student assessment (PISA) Results from PISA 2018: Country note:
the Netherlands.
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uitdagingen. Door deze uitdagingen te adresseren en ondersteuning te bieden, vergroot 2e orde
leren de snelheid en diepgang van innovatie in alle projecten. Het gaat dan onder meer om de
volgende onderwerpen, die juridisch, technologisch of methodisch van aard zijn:
1. Privacy
Voor ieder project dat artificiële intelligentie en digitale innovatie inzet voor het onderwijs is privacy
een belangrijke kwestie. Niet alleen om aan de wet te voldoen, maar ook in technische zin. Toch
heeft een correcte omgang met privacy niet de hoogste prioriteit bij aanbieders noch bij scholen –
het organiseren ervan vraagt tijd, maar levert niet direct een tastbaar resultaat op.
Het lab kan privacybeschermende technologie ontwikkelen en barrières voor integratie in
producten slechten. Dat kan onder meer met bestaande technologie waarmee de identiteit van
leerlingen wordt gepseudonimiseerd. Zo kan een relatief kleine tijdsinvestering van het lab voor het
hele ecosysteem tijdswinst opleveren.
2. Toegang tot en delen van data
Voor het ontwikkelen van nieuwe producten en het onderzoeken van de effecten van adaptieve
software is data nodig. Op dit moment bevinden de data zich in datasilo’s, vaak op de servers van
aanbieders. Als een school samen met onderzoekers toegang tot die data wil, of als een ouder het
wettelijke recht op inzage in die data wil uitoefenen, is dat een lastig en tijdrovend proces. Ook de
uitwisseling van data tussen aanbieders kan, mits de privacy wordt gegarandeerd, tot versnelde
innovatie leiden.
Het lab kan daarom tijdsefficiënte procedures ontwikkelen om data te ontsluiten en te delen. In
aanvulling daarop kan het in samenwerking met andere partijen een educatieve data-infrastructuur
ontwikkelen, waarmee dataprocessen (toegang verlenen, ontsluiten van data) geautomatiseerd
worden.
3. Technologische kruisbestuiving
Op dit moment zijn er veel verschillende aanbieders en onderzoekers bezig met het ontwikkelen
van technologie. Hoewel onderlinge concurrentie innovatie aan kan jagen, hoeft dat niet in alle
gevallen te gebeuren. De huidige aanbieders zijn niet geneigd om expertise of algoritmes met
elkaar te delen.
Ecosystemen, zoals Brainport, laten zien dat open innovatie zowel voor individuele partijen als een
sector als geheel versnelling van innovatie op kan leveren. Waar de huidige markt niet uitnodigt tot
het delen van kennis en technologie, kan het lab daarin een kentering brengen. Dit kan onder meer
door de in het lab ontwikkelde technologie weer publiek beschikbaar te stellen, maar ook door in de
projecten actief kennis uit eerdere projecten te delen. Zo kan technologische kruisbestuiving
worden bevorderd, waardoor de snelheid van innovatie wordt verhoogd.
4. Wetenschappelijke expertise over onderwijs
Een veel voorkomend probleem bij digitale innovatie in het onderwijs is dat bedrijven die
technologisch sterk zijn en met onderwijsvraagstukken aan de slag willen, onvoldoende
wetenschappelijke kennis hebben over wat werkt. Terwijl, zoals de Onderwijsraad constateert21,
educatieve software niet effectief is vanwege het digitale karakter, maar alleen wanneer de juiste
pedagogische en didactische principes worden toegepast (2017).

21

Onderwijsraad (2017). Doordacht Digitaal.
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Het lab kan naar analogie van het succesvolle UCL Educate lab22 in Londen wetenschappelijke
kennis en inzichten over onderwijs aan startende en gevestigde aanbieders van educatieve software
beschikbaar stellen. Dat kan ook relatief eenvoudig opgeschaald worden – de kennis en inzichten
zijn immers vaak voor meerdere aanbieders relevant. Zo kunnen de aanbieders gaan werken aan
toepassingen die evidence-aware, evidence-applied of evidence-based zijn.
5. Co-creatie expertise
Op dit moment geven leraren, scholen en sectorraden aan dat het onderwijs onvoldoende wordt
betrokken bij digitale innovatie. Dat levert een belangrijk risico op, namelijk dat aanbieders vanuit
technologie (middel) redeneren in plaats van vanuit behoeftes die in de praktijk leven (doel). Ook
blijkt er een kloof tussen het onderwijsveld en de wetenschap te zijn. Mede daarom adviseert de
Onderwijsraad co-creatie in te zetten als manier om tot gedragen innovatie te komen die waardevol
is voor de onderwijspraktijk. Het organiseren van succesvolle co-creatie is niet eenvoudig.
Het onderwijslab kan co-creatieprocessen sneller en succesvoller laten verlopen door te investeren
in haar eigen expertise en ervaring. Deze expertise kan worden ingezet om projecten binnen het lab
te begeleiden, maar ook ontsloten worden voor projecten die buiten het lab plaatsvinden.
Co-creatie in de praktijk: het onderwijslab beantwoordt vragen afkomstig uit de
onderwijspraktijk
Het onderwijslab beantwoordt vragen die meerwaarde voor de onderwijspraktijk hebben.
Leerkrachten, schooldirecteuren en zelfs leerlingen kunnen bij het onderwijslab terecht met al
hun vragen over de ontwikkeling van AI, zoals vragen over de mogelijkheden om bepaalde
(digitale) toepassingen te ontwikkelen die zij op dit moment nog missen. Op het moment dat de
vraagzijde het aanbod overvraagt, maakt het onderwijslab de afweging welke projecten worden
uitgevoerd (zie 2.3 Governance en Partners). Directe waarde voor de praktijk en potentie om
aantoonbaar bij te dragen aan belangrijke uitdagingen in het onderwijs daarbij de belangrijkste
afwegingen.
In het onderwijslab gaan onderzoekers samen met de vragensteller en/of anderen uit het
onderwijsveld, en indien nodig ook ontwikkelaars van digitale innovaties, aan het werk om de
vraag te beantwoorden. Indien de beantwoording van de vraag fundamenteel onderzoek vereist
kan het lab wel besluiten om de vraag bij een universiteit neer te leggen. Concrete voorbeelden
van vragen waar het onderwijslab mee aan de slag zou kunnen gaan zijn:
• Hoe kan adaptieve software onderscheid leren maken tussen fouten die door een gebrek aan
concentratie veroorzaakt worden en fouten die voortlvloeien uit gebrekkige beheersing van
de stof?
• Kan er een nakijktool ontwikkeld worden die ook intelligente feedback geeft?
• Hoe beïnvloedt adaptieve software op lange termijn het doorzettingsvermogen en de
motivatie van leerlingen?
Het lab is geen verlengstuk van de onderzoek- en ontwikkelingsafdelingen van (private)
aanbieders van digitale leermiddelen, of juist van bestaande academische onderzoeksinstituten.
Ook beantwoordt het lab geen vragen die hoofdzakelijk betere beleidsontwikkeling ten doel
hebben. Bovenstaande neemt echter niet weg dat het lab een waardevolle bijdrage kan leveren
aan het werk van deze organisaties, want veel van de antwoorden op vragen die vanuit de

22

Een leidend Edtech lab in London dat als één van de voorbeelden diende in deze studie (zie Bijlage IIvoorbeeld 4 voor meer informatie).
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onderwijspraktijk worden gesteld zullen ook voor aanbieders, onderzoekers en beleidsmakers
interessant zijn.

2.3

Governance en partners

2.3.1 Governance
Belangrijke overwegingen
• Het onderwijslab dient net als overige labs flexibel en adaptief te kunnen schakelen in het snel
veranderde onderwijslandschap. Gelijktijdig dienen de doelstelling en daaraan gerelateerde
privacy en ethische dilemma’s sterk verankerd te zijn in de organisatie. Hiervoor lijkt een hoge
mate van uitvoerende autonomie gecombineerd met een sterke controlerende governance
het best te passen.
• In het onderwijslab werken veel diverse partners met elkaar samen. Om te borgen dat het lab
ten dienste van de belangrijkste betrokkenen werkt is het belangrijk om deze een rol te geven
in de aansturing/agendazetting van het lab. Opties zijn het inrichten van een soort
programmaraad waarin het onderwijsveld in haar volle breedte aanwezig is (opleidingen,
onderzoeksveld, ministerie, schoolbesturen, leraren etc.).
Zie hoofdstuk 3, 4 en 5 voor meer informatie
In de governance is de centrale vraag: wie is eigenaar? In labs wordt vaak gewerkt met veel en
verschillende partijen. Om efficiënt om te gaan met de geïnvesteerde middelen en te zorgen voor
duurzame borging is de voorkeur om het lab in te richten als onderdeel van één bestaande
organisatie. Door de juiste inbedding kan gebruik worden gemaakt van bestaande systemen en
netwerken. Er zijn twee hoofdredenen om te kiezen voor inbedding in één organisatie: 1) de
verantwoordelijkheid is helder in te richten, er is één partij verantwoordelijk en die kan worden
aangesproken op resultaten of het ontbreken daarvan; en 2) de opgebouwde kennis en expertise
kan direct duurzaam worden ingebed in de bestaande organisatie.
Essentieel voor het slagen van het lab is de juiste uitvoeringspartner. De uitvoerende partner moet
in ieder geval beschikken over een eigen (onderwijskundige) kennisbasis, een netwerk van
onderzoekers en scholen en ervaring met het opzetten en uitvoeren van innovatielabs. Daarnaast is
het van belang dat de opdrachtnemer een eigen belang heeft bij het lab (zowel inhoudelijk als
financieel) zodat er duurzaam geïnvesteerd wordt in de opzet en uitvoering van het lab en er minder
afhankelijkheid is van één subsidieverstrekking.
Ondanks deze positionering binnen één organisatie is het essentieel om de belangen van de
verschillende betrokkenen te borgen. Een brede programmaraad of raad van advies kan deze rol
vervullen. Het vaststellen van de wenselijke thema’s en strategische agenda van het lab kan via
deze raad plaatsvinden. Leden van deze raad zijn vertegenwoordigers uit de volle breedte van het
onderwijs, van lerarenopleidingen, koepelorganisaties, schoolbesturen, en leraren tot relevante
kennisinstellingen. Omdat het lab een human centric definitie van AI hanteert waarin leraren de
regie houden over de inzet en het gebruik van AI en digitale innovatie, is het van belang dat zij goed
vertegenwoordigd worden, bijvoorbeeld door het Lerarencollectief of anderszins, in de
programmaraad.
De strategische agenda bepaalt de belangrijkste thema’s en fungeert als leidraad bij het wel/niet
uitvoeren van een project. De leidraad is dat 70% van de projecten op basis van de strategische
agenda worden uitgevoerd. Er blijft dan 30% ruimte voor het onderwijslab om naar eigen inzicht
projecten te initiëren.
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Daarnaast is er formele governance nodig voor het bewaken van de financiële, ethische en
organisatorische kaders waarbinnen het lab opereert. Afhankelijk van de opdrachtnemer kan hierbij
gekozen worden voor een eigen Raad van Toezicht of een toezichthouder via de reguliere lijnen van
de organisatie alsmede governance rondom de subsidieverstrekking naar het lab.
Het lab stuurt op basis van een afgestemde agenda met de programmaraad
Voorbeeld: detecteren van slips en fouten Via hun schoolbestuur komt een vraag van Zeeuwse leerkrachten
bij het lab terecht. De directie van het lab moet vervolgens besluiten of ze dit project aannemen of niet. Dit
gebeurt primair op basis van de opgestelde strategische onderzoeksagenda. Deze agenda is eerder
afgestemd met de programmaraad en fungeert als leidraad voor het uit te voeren onderzoek. Afhankelijk van
dit programma, de ruimte om additionele projecten te starten en de bredere behoefte aan een onderzoek
rondom dit onderwerp wordt besloten of het project gestart gaat worden.

2.3.2 Partners
Belangrijke overwegingen
• De mate waarin scholen gebruikmaken van digitale innovatie en AI varieert sterk binnen het
funderend onderwijs. Het onderwijslab dient relevantie te hebben voor alle scholen en dus is
het van belang om bij de inhoudelijk vraagarticulatie scholen die in verschillende fases van
ontwikkeling zitten, van early adopters tot laggards, te betrekken.
• Het Nederlandse onderwijslandschap is sterk pluriform en verspreid door het land. In dat licht
is het aan te raden om een vorm te kiezen waarbij meerdere scholen en/of schoolbesturen
kunnen participeren in de verschillende varianten van het onderwijslab. Hierdoor wordt
draagvlak gecreëerd en zijn inzichten beter generaliseerbaar naar alle Nederlandse scholen.
Dat geldt voor zowel het po als het vo.
• Houd rekening met de markt door het onderwijslab toegankelijk te houden voor kleine
bedrijven en start-ups om bestaande aanbieders te prikkelen tot innovatie.
• Zoek verbinding met bestaande organisaties (landelijk en regionaal), websites en netwerken.
Zie hoofdstuk 3,4 en 5 voor meer informatie
Het lab heeft een werkplaats- en innovatiefunctie en brengt onderzoekers, scholen en aanbieders
van digitale onderwijstechnologie bij elkaar. Dit wordt ook gereflecteerd in de partners die het
onderwijslab heeft: onderzoeksinstellingen (universiteiten of hogescholen), scholen en/of
schoolbesturen en (aanbieders van) digitale innovaties voor het onderwijs. De
onderzoeksinstellingen en scholen hebben hierbinnen een gelijkwaardige positie.
Er kunnen meerdere onderzoeksinstellingen als partner betrokken zijn bij het onderwijslab. De
verschillende universiteiten en faculteiten hebben elk een andere focus, waardoor per project een
andere universiteit/kennisinstelling de meest voor de hand liggende (uitvoerende) partner kan zijn.
Ook zijn er meerdere scholen en schoolbesturen uit het po en vo als partner betrokken bij het lab.
Zoals eerder is aanbevolen wordt dit gedaan met het oog op de variant aan manieren waarop het
Nederlandse onderwijs op verschillende scholen is georganiseerd. Tezamen zullen de deelnemende
scholen recht doen aan de variant in zowel onderwijsvisie als de mate waarin digitalisering en AI
worden gebruikt. Hierdoor zullen de resultaten beter generaliseerbaar zijn, wordt het draagvlak
voor digitale innovatie in het onderwijs vergroot en kunnen vragen uit alle delen van de
onderwijspraktijk makkelijker bij het lab terecht komen. Wel is het van belang om kritisch te kijken
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of de randvoorwaarden voor scholen die als mogelijke partner geïdentificeerd zijn op orde zijn (zie
hoofdstuk 5).
De aanbieders van digitale innovaties in het onderwijs kunnen als partner aan individuele projecten
deelnemen, maar worden geen partner in het lab. Hierdoor behouden scholen en
onderzoeksinstellingen de regie, kan het lab toegankelijk worden gehouden voor kleinere
aanbieders/start-ups en worden grote aanbieders geprikkeld om te innoveren.
Onderzoekers, scholen en aanbieders werken samen om praktijkvragen te beantwoorden
Voorbeeld: detecteren van slips en fouten Het lab krijgt van een groep basisschoolleerkrachten uit Zeeland
die al langere tijd met apps zoals Snappet en Rekentuin werken een vraag. Het valt de leraren namelijk op dat
sommige leerlingen op toetsen aanzienlijk hoger scoren dan op basis van de software mag worden verwacht.
Ze vragen zich af of ze hun instructie dan niet ook op een hoger niveau aan deze leerlingen kunnen geven.
Voor dit project werken onderzoekers van de Erasmus Universiteit, de scholen uit het schoolbestuur van de
desbetreffende leerkrachten en Rekentuin samen om deze vraag te beantwoorden en een beter dashboard te
ontwikkelen. In deze samenwerking zijn alle partijen gelijkwaardig.

Partners kunnen in verschillende mate per fase van co-creatie betrokken zijn. De volgende tabel biedt
daarbij de kaders waarbinnen per project keuzes kunnen worden gemaakt (op basis van
Onderwijsraad, 2019):
Fases van co-creatie

Scholen

Onderzoek

Aanbieders

1. Vraagarticulatie: het articuleren van de vraag of de
eisen waaraan het product of de dienst tegemoet
moet komen

Altijd
betrokken

Altijd
betrokken

Optioneel

2. Co-design: het ontwerpen van het product of de
dienst

Optioneel

Altijd
betrokken

Optioneel

3. Co-productie: het daadwerkelijk tot stand brengen
van de dienst of het product

Optioneel

Optioneel

Optioneel

4. Evaluatie: het testen en evalueren van het gebruik
van het product of de dienst

Altijd
betrokken

Altijd
betrokken

Optioneel

5. Disseminatie: het delen van informatie over diensten
en producten met andere partijen

Optioneel

Optioneel

Optioneel
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2.4

Fysieke inrichting en disseminatie

2.4.1 Fysieke inrichting
Belangrijke overwegingen
• Kennis is in Nederland aanwezig bij diverse kennisinstituten en wetenschappelijke
instellingen, zowel op het gebied van onderwijs als digitale innovatie.
• Het onderwijs is sterk lokaal georganiseerd. Zelfs de grotere schoolbesturen opereren vooral
in één regio. Wanneer er op slechts één locatie een lab aanwezig is zal dit voor een groot deel
van het onderwijsveld op te grote fysieke afstand liggen.
• Het testen in een fysieke omgeving is noodzakelijk bij onderwijsinnovatie. De interactie met
leerkrachten en leerlingen is essentieel om effectief te experimenteren met digitale innovatie.
• Bestaande labs laten zien dat er meerwaarde is voor co-locatie. Door projecten op één (of een
beperkt aantal) plekken uit te voeren worden er meer mogelijkheden gecreëerd voor het
opbouwen en uitwisselen van kennis. Ook zorgt een fysiek lab voor een sterkere externe
positionering.
Zie hoofdstuk 3, 4 en 5 voor meer informatie

Het beoogde lab krijgt één fysieke centrale locatie waar alle partners bij elkaar kunnen komen om
met de vragen uit de onderwijspraktijk aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er verschillende regionale
netwerken op decentrale locaties waar een deel van de projecten uitgevoerd kan worden.
De fysieke centrale locatie zorgt ervoor dat er een plek is waar iedereen bij elkaar kan komen en
waar sterke interpersoonlijke relaties, één van de geïdentificeerde condities voor succes,
opgebouwd kunnen worden. Vanuit deze locatie wordt leidinggegeven aan het lab en worden de
projecten gecoördineerd.
Regionale varianten
Daarnaast is het van belang dat het lab in diverse regio’s actief is, zodat in verschillende
(geografische) omgevingen onderzoek kan worden gedaan en de projecten in de schoolomgeving
uitgevoerd kunnen worden. Dit is nodig omdat veel van de uitdagingen in het onderwijs niet alleen
sterk contextafhankelijk zijn, maar ook (middel)lange termijn onderzoek behoeven. In alle gevallen
sluit het lab aan bij regionale netwerken. Voor de regionale activiteiten zijn er verschillende
varianten mogelijk, die al dan niet gecombineerd kunnen worden:
Variant A: vaste fysieke regionale locaties
In variant A heeft het lab naast een centrale fysieke locatie een aantal vaste fysieke locaties in de
regio’s. Het voordeel van vaste fysieke locaties in de regio is dat bijeenkomsten in een vertrouwde
omgeving plaats kunnen vinden en het lab ook in fysiek opzicht herkenbaar is voor scholen. Het
belangrijkste nadeel bestaat uit de kosten die fysieke regionale locaties met zich meebrengen. Deze
zullen in relatie tot de verwachte bezetting van de locaties relatief hoog zijn.
Variant B: regionale bijeenkomsten
In variant B kent het lab geen vaste fysieke locaties in de regio, maar organiseert het regelmatig
bijeenkomsten op verschillende plekken in het land. Dat gebeurt per project naar schatting 6 tot 8
keer per schooljaar. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de kosten voor deze variant relatief
laag zijn. Projecten worden zowel centraal als decentraal uitgevoerd, mede afhankelijk van de fase
van en partijen in het project.

Haalbaarheidsstudie Onderwijslab AI – september 2020
20

Variant C: bijeenkomsten op scholen
Ten slotte worden in variant C alle bijeenkomsten op scholen gehouden. Om scholen tegemoet te
komen in de hoge werkdruk, is het verstandig dat onderzoekers en aanbieders regelmatig bij
scholen langsgaan, in plaats van louter andersom. In deze variant worden ook de bijeenkomsten
waar meerdere scholen, aanbieders en onderzoekers komen op de deelnemende scholen
georganiseerd. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat alle partijen meer inzicht krijgen in hoe het
onderwijs op de deelnemende scholen georganiseerd is.
Partners werken samen op centrale locatie en voeren onderzoek uit op scholen
Voorbeeld: detecteren van slips en fouten De groep komt samen op de centrale locatie om samen na te
denken over wat er aan de hand is. Onderzoekers hebben al snel hun vermoedens. Ze formuleren de
hypothese dat de lagere scores die sommige leerlingen laten zien met een gebrek aan aandacht of geduld te
maken hebben. Met andere woorden, dat sommige opdrachten als fout worden gemarkeerd door de
adaptieve software terwijl de leerlingen het goede antwoord in feite wisten, maar uit ongeduld sneller door
wilden. Dit zijn zogeheten slips, die minder informatief zijn over wat leerlingen kennen en kunnen dan fouten
die veroorzaakt worden door een gebrek aan kennis of vaardigheid. Dat vinden de leraren een plausibele
verklaring, gezien de leerlingen in kwestie.
De groep spreekt af dat de leraren op school onderzoeken of de leerlingen om wie het gaat, inderdaad
aandachtsproblemen hebben. De onderzoekers en aanbieders duiken in de data, om te inventariseren of deze
leerlingen na verloop van tijd meer verkeerde antwoorden geven – dat zou kunnen duiden op een gebrek aan
aandacht. De volgende keer spreken ze af op een regionale locatie, en ontwikkelt de groep drie manieren op
slips van fouten te onderscheidden. De aanbieders laten slips minder zwaar wegen in de adaptieve algoritmes,
en bouwen langere pauzes in wanneer een gebrek aan concentratie wordt vermoed. Vanuit het regionale
netwerk dat is aangesloten participeren vijf scholen in het testen van de nieuwe software.

2.4.2 Disseminatie
Belangrijke overwegingen
• Binnen het onderwijsveld wordt al actief gecommuniceerd door gevestigde partijen als
Kennisnet, de PO- en VO-Raad en diverse andere kennisplatforms. Het lijkt mogelijk om voor
communicatie aan te sluiten op deze bestaande kanalen en te investeren in goede
partnerships met deze partijen.
• Binnen het scholenlandschap is er een groot verschil tussen early adopters en de meerderheid
van de scholen die ten aanzien van digitalisering een wat meer afwachtende houding
aannemen. Om te zorgen dat digitale innovatie breder wordt toegepast is uitgebreide
disseminatie van belang, toegespitst op de verschillende doelgroepen.
Zie hoofdstuk 3, 4 en 5 voor meer informatie
Effectieve disseminatie begint bij de vraag: waar hebben scholen behoefte aan? Daarom staat de
directe waarde voor de praktijk centraal in het lab, en hebben scholen een prominente rol in de
inhoudelijke vraagarticulatie. Wanneer het lab ook daadwerkelijk waarde voor de praktijk
produceert, en nieuwe producten en inzichten samen met het onderwijs produceert, is de
verwachting dat disseminatie sneller zal verlopen.
Voor de disseminatie van de in het lab opgedane kennis wordt hoofdzakelijk gebruikgemaakt van
bestaande kanalen. Zo wordt verdere versnippering van de informatievoorziening richting scholen
voorkomen. De bestaande organisatie waarbinnen het lab wordt ingericht zou bijvoorbeeld de
kennis kunnen verspreiden, maar ook bij spelers zoals de Onderwijsraad, Kennisnet en de raden
wordt aansluiting gezocht om de kennis zo efficiënt mogelijk te verspreiden. Daarnaast kan er
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disseminatie van innovatie plaatsvinden. Die innovatie zal verwerkt worden in bestaande en nieuwe
producten van aanbieders, zodat ook deze bestaande netwerken benut worden.
Uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld via bestaande kanalen zoals Kennisnet en de PO-raad
Voorbeeld: detecteren van slips en fouten. Uit het onderzoek komen twee algoritmes die met 70-80%
zekerheid slips kunnen detecteren, waar dat voorheen niet mogelijk was. Bovendien is duidelijk geworden dat
niet alleen leerlingen met ADHD maar soms ook hele klassen met een relatief korte aandachtspanne baat
hebben bij de algoritmes, die ook kunnen detecteren wanneer een micro-pauze bevorderlijk is voor het
leerproces. De aanbieders van Snappet en Rekentuin integreren de geteste algoritmes in hun producten, en
ook andere aanbieders van adaptieve software tonen interesse. De uitkomsten worden gedeeld via Kennisnet
en de PO-raad. Ook worden de bevindingen opgenomen in bestaande databanken, zoals de kennisrotonde
van de NRO.

Haalbaarheidsstudie Onderwijslab AI – september 2020
22

2.5

Benodigde financiering
Belangrijke overwegingen
• Er zijn verschillende zwaarwegende argumenten voor primair publieke financiering van het
onderwijslab:
o De doelstelling is sterk maatschappelijk. Het lab moet in overleg met haar partners
bijdragen aan digitale innovatie in het onderwijs, waarbij commercieel potentieel geen
beslissende factor dient te zijn.
o Autonomie en duurzaam handelen zijn noodzakelijk om volledig in het belang van het
onderwijs te werken en maximaal inzichten, data en technologie te kunnen delen.
Lange termijn financiering stelt het lab in staat daadwerkelijk zelfstandig te opereren.
o Adresseren van knelpunten in het onderwijs ecosysteem is noodzakelijk.
Afhankelijkheid van bestaande partijen creëren zou innovatie juist in de weg staan.
• Onderzoek en ontwikkeling in het onderwijs heeft net als in andere maatschappelijke
domeinen een relatief lange doorlooptijd. Projecten van 2 tot 4 jaar zijn geen uitzondering. De
financiering dient daarom minimaal gerealiseerd te worden voor een periode van 4 tot 5 jaar,
bij voorkeur significant langer.
• De maatschappelijke uitdaging rondom digitale innovatie in het onderwijs is naar
waarschijnlijkheid van lange duur. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het veld over 4 à
5 jaar dusdanig veranderd is dat er geen behoefte meer is aan een lab. Tevens zijn er geen
aanwijzingen dat de gewenste financieringsvorm (publiek vs. privaat) in deze tijdsperiode
sterk zal veranderen.
• Middelgrote tot grote innovatielabs werken met een begroting van ca. 2,5 tot 5,0 mln per jaar.
Ook de bestaande internationale onderwijslabs zijn met een financiering van deze omvang
van start gegaan.
• Een publiek gefinancierd lab transformeren tot een privaat gefinancierd lab is complex en
wordt vrijwel alleen succesvol gerealiseerd wanneer het lab vanaf de aanvang een
commerciële insteek heeft of haar doelstellingen als onderdeel van de transformatie sterk
aanpast. Voor het onderwijslab moet de publieke financiering niet als aanvangssubsidie
worden gezien maar als noodzakelijke basisvoorwaarde.
Zie hoofdstuk 3,4 en 5 voor meer informatie

Opzet en duur financiering
Het lab zoals in het voorgaande uiteengezet dient publiek gefinancierd te worden. Dit past bij de
gekozen maatschappelijk gemotiveerde doelstellingen en zorgt ervoor dat het maatschappelijk
belang bij de gemaakte keuzes voorop staat. Om impact, en adoptie in het veld, te maximaliseren is
een intentie om ten minste 10 jaar te financieren aan te bevelen. Dit zorgt ervoor dat er langdurige
projecten opgestart kunnen worden en dat het lab door het brede onderwijsveld direct als een
nieuwe duurzame speler in het ecosysteem wordt gezien.
Op projectbasis kunnen private partijen, zoals aanbieders van digitale innovaties, co-financieren.
Dit mag echter niet ten koste gaan van de maatschappelijke doelstelling en er dienen heldere
afspraken gemaakt te worden over toegang tot data en intellectuele eigendomsrechten. Voor
innovatie is het van belang dat data zoveel mogelijk gedeeld en open beschikbaar wordt, zij het niet
herleidbaar naar individuele leerlingen. Waar publiek geld is geïnvesteerd in projecten, dienen de
intellectuele eigendomsrechten ook zoveel als mogelijk toegankelijk te zijn.
De optimale financieringsopzet voorziet in financiering voor een periode van 10 jaar met een
evaluatiemoment na ongeveer 5 jaar, waarna een besluit wordt genomen over het tweede deel van
de financiering. De meest waarschijnlijk financierder is de Nederlandse overheid via het Ministerie
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van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Eventueel kan deze financiering aangevuld worden met publieke financiering van de Europese Unie
of gemeenten. Dit kan zowel algemeen als voor een specifiek project.

Op projectbasis kan co-financiering door aanbieders plaatsvinden
Voorbeeld: detecteren van slips en fouten Om algoritmes te ontwikkelen die slips van fouten kunnen
onderscheiden zal, zo schatten de onderzoekers, met aanbieders samengewerkt moeten worden. Die kunnen
de algoritmes dan weer integreren in hun software. Dat heeft ook de voorkeur van de leraren. Het lab levert
een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe algoritmes, zowel in financiering als qua
expertise. De betrokken aanbieders worden uitgenodigd om bij te dragen in natura, onder voorwaarde dat de
ontwikkelde inzichten en algoritmes publiek beschikbaar worden voor alle aanbieders. Dat vinden de
aanbieders interessant, omdat ze hebben gemerkt dat ze fundamentele kennis en een realistische
testomgeving te ontberen. Ze spreken af om de kosten voor het integreren van de algoritmes te dekken; dit is
equivalent aan het dragen van ongeveer 10% van de kosten van het project. De overige 90% wordt
gefinancierd door het lab en is afkomstig van een subsidie van het Rijk.
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Omvang van de financiering per jaar
De financiering en kosten van het lab zijn direct gerelateerd aan de gekozen doelstelling en
thema’s. Onderstaand budget gaat uit van een lab met inrichting rondom vier kernthema’s (deze
kunnen herijkt worden door de programmaraad). De themalijnen worden ondersteund door het
centrale team.
Het hieronder geschetste basisscenario komt op een totale financieringsbehoefte van ca. 4,2mln
per jaar, voor een 10 jaars financieringsperiode komen de totale kosten op 43 mln (40,4 mln zonder
kostenindexatie). Na de detaillering van het basisscenario wordt er een doorkijk gegeven naar
krapper en ruimer gefinancierde varianten.
Basisscenario: financiering van ca. 4,2 mln per jaar
De financiële inrichting van het lab bestaat uit drie delen:
1. Het kernteam en centrale locatie
Het kernteam (7 fte) dat bestaat uit één directeur, drie projectmanagers (die zowel projecten
uitvoeren als verantwoordelijk zijn voor het 2de orde leren), één methodiek/learning
manager, één communicatie/disseminatiemedewerker en één administratief-financieel
medewerker. Daarnaast zijn er de kosten voor het fysieke lab waar een belangrijk deel van
de projecten zal plaatsvinden en zijn er financiële middelen nodig om te investeren in de
benodigde IT. Tot slot zitten hierin de kosten voor kennisbenutting/disseminatie. Te
overwegen valt om een deel van dit budget te oormerken als besteedbaar via bestaande
kanalen, hiermee kan het lab ruimte en netwerk inkopen bij bestaande partijen als
Kennisnet, de raden etc.
2. Wetenschappelijke en leerkrachtondersteuning
Om de wetenschappelijke en onderwijskundige verankering te waarborgen en kennis op te
bouwen wordt geïnvesteerd in promovendi op ieder van de thema’s (2 per thema, 8 in totaal)
en wordt er ruimte gecreëerd om ca. 4 fte aan leraren tijdelijk bij het lab te plaatsen (1 per
thema) – plekken die in de praktijk door meerdere leraren bemand zullen worden (ieder één
of enkele dagen per week). Dit zal een wisselende bezetting zijn. Door hier financiering voor
in te richten kan het lab scholen compenseren wanneer een leerkracht voor een bepaalde
periode gedetacheerd wordt naar het onderwijslab. Om de juiste expertise bij het lab te
betrekken en zorg te dragen voor het 2de orde leren wordt er ruimte gebudgeteerd om
wetenschappers (hoogleraren en UHD’s) deeltijd bij het lab te betrekken. Dit is nodig om
(wetenschappelijke) expertise uit gebieden aan te trekken die spelen rond de werking van
het brein (cognitie- of psychologisch expert), data (bijvoorbeeld juridisch), privacy
(bijvoorbeeld ethisch of ict-technisch). Er is ruimte voor 5 deeltijd betrekkingen voor
ongeveer 1 dag in de week.
3. Projectfinanciering
Financiële middelen voor de kosten voor de uitvoering van de projecten in aanvulling op de
inzet van medewerkers uit het centrale en wetenschap/leerkracht team. De uit te voeren
projecten varieren in tijdsduur van 6 tot 48 maanden. Het merendeel zal rond de 18
maanden in beslag nemen. Kosten hier betreffen met name additionele personele inhuur en
IT kosten. Ook kan er inhuur plaatsvinden van ontwikkelaars voor eigen productontwikkeling
en -aanpassing. De gemiddelde projectkosten zijn geraamd op 220k per project. Hiervan
wordt 40k per project gefinancierd door inzet van personeel uit het kern, wetenschappelijke
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en leerkrachtenteam. De budgetraming gaat uit van 14 lopende projecten, bij een
gemiddelde duur van 18 maanden kunnen er circa 10 projecten per jaar gestart worden,
ongeveer 2 á 3 per thema. Bij 3 van de 10 projecten wordt rekening gehouden met een
beperkte co-financiering van partners.

Kostenpost

Bedrag per jaar

Personele kosten

700

Overhead personeel (huisvesting, IT etc.)

161

Locatie onderwijslab

120

Investeringen (infrastructuur, databestanden, etc)

100

Kennisbenutting (tbv. communicatie/disseminatie)

150

Overig en onvoorzien

100

Kernteam en centrale locatie

1,331

Detachering wetenschappers (bv. hoogleraren, UHD) (5x 0,2 FTE)

150

PhD trajecten (8 posities)

560

Leerkrachten (4 FTE)

280

Materiele kosten (huisvesting, IT etc.)

276

Wetenschap en leerkrachten

1,266

Projectkosten

1,680

Bijdrage van derden
Projectkosten
Totale kosten onderwijslab
Kosten van het onderwijslab. Zie voor detaillering bijlage 3.

-90
1,590
4,187
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Totale benodigde financiering
De totale benodigde financiering voor de gehele periode van 10 jaar is ca. 43,1 miljoen euro. Dit
wordt verdeeld in een tranche van 20,1 mln voor de eerste vijf jaar en 23,1 mln voor de tweede vijf
jaar. Zonder indexatie is de totale benodigde financiering 40,4 miljoen (19,5 en 20,9).
De bedragen per jaar zijn afhankelijk van de ingroei van de kostenposten en de indexatie van de
kosten. De kosten in jaar 1, 2 en 3 liggen lager dan de totale jaarkosten door drie factoren: 1) ingroei
van het personele team (effect in jaar één), 2) ingroei van de projecten (effect in jaar één en twee),
3) ingroei van PhD posities (effect in jaar één, twee en drie).
Jaar

Kosten

Ingroei

Indexatie

1

3,350

80

100

2

3,822

90

101.4

3

4,091

95

102.8

4

4,366

100

104.3

5

4,428

100

105.7

Tranche 1: (jaar 1/5)

20,056
6

4,490

100

107.2

7

4,552

100

108.7

8

4,616

100

110.2

9

4,681

100

111.8

10

4,746

100

113.4

Tranche 2: (jaar 6/10)

23,085

Totaal

43,141
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Alternatieve investeringsomvangen (van minimum tot Excellent)
Bovenstaande is een raming op basis van de vastgestelde doelen en thema’s van het AI
innovatielab. De financiering van het kernlab is in elk scenario noodzakelijk en de kosten kunnen
maar in beperkte mate worden aangepast (max – 10%).
De investeringen in wetenschap, leerkrachten en de projecten zijn afhankelijk van de ambitie te
verminderen of te vermeerderen. Door het aantal them’s of aantal projecten per thema te verhogen
of verlagen is de kostenbasis aan te passen.
Minimum

Basis

Basis+

Excellent

Kernteam en centrale locatie

1,198 (-10%)

1,331

1,464 (+10%)

1,997 (+50%)

Wetenschap en leerkrachten

950 (-25%)

1,266

1,709 (+35%)

2,532 (+100%)

Projectkosten

1,193 (-25%)

1,590

1,147 (+35%)

3,180 (+100%)

Totale kosten onderwijslab

3,340 (-20%)

4,187

5,320 (+27%)

7,709 (+85%)

Minimumvariant
Door voor de vier thema’s terug te gaan in het aantal projecten en PhDs is een light variant te
creëren. Hierbij is één PhD beschikbaar per thema en ca 1,5 project per jaar per thema.
Een onderwijslab initiëren onder het minimumbudget wordt afgeraden. Een nieuw lab zonder
significante omvang draagt bij aan versnippering van het landschap en additionele afstemming
tussen alle actoren. Daarnaast leidt het werken met beperkte middelen tot lagere
multipliereffecten, oftewel een minder effectieve impact per geïnvesteerde euro.
Ook met betrekking tot de tijdslijn kan gekozen worden voor een kortere gegarandeerde
financiering. Hierbij moet 6 jaar als minimum gezien worden. Kortere financiering is niet te
adviseren omdat het lab tijd nodig heeft om operationeel te worden (tot 2 jaar) en verschillende
projecten tot 4 jaar zullen duren.
Basis+ en Excellent
Additioneel investeren om de slagkracht en/of geographische dekking te vergroten gaat ook
primair door het vergroten van het aantal projecten.
In de basis+ variant wordt er geintensiveerd per thema met ongeveer 1 extra project per thema per
jaar en additionele ondersteuning aan de wetenschappelijke kant. Het kernteam wordt hier licht
voor uitgebreid.
In de excellente variant wordt ruimte gecreerd om het aantal projecten per thema te verdubbelen
of projecten op additionele thema’s uit te voeren. Daarnaast wordt het kernteam dusdanig
uitgebreid dat er ruimte is om stabieler op meerdere locaties aanwezig te zijn.
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3.

AI en digitale innovatie in
het onderwijs
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3.

AI en digitale innovatie in het onderwijs
De inzet van digitale innovatie en artificiële intelligentie (AI) vindt op steeds
grotere schaal plaats in onze samenleving, zowel door particulieren, het
bedrijfsleven als de overheid. Naar verwachting zetten deze ontwikkelingen
de komende jaren door. Ook in het onderwijs vindt steeds meer AI innovatie
plaats.
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat digitale innovatie en AI in het onderwijs
is, en wat de kansen en risico’s van digitale innovatie in het onderwijs zijn.
Hieruit blijkt dat digitale innovatie en AI veel potentie heeft maar ook dat een
gecontroleerde omgeving nodig is om ongewenste effecten te voorkomen en
snelheid te maken.

3.1

Afbakening en begripsbepaling
Digitale innovatie en artificiële intelligentie (AI) zijn niet nieuw. Al decennia vindt de opslag van
informatie in toenemende mate in digitale vorm plaats. Hetzelfde geldt voor artificiële intelligentie,
waar pas in recente jaren zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector steeds meer
toepassingen voor worden gevonden. Zoals voor veel snel ontwikkelende technologieën, zijn er
verschillende definities in de omloop. Er is geen definitie die door alle belanghebbenden wordt
gebruikt.
Deze haalbaarheidsstudie sluit daarom aan bij de door de Nederlandse overheid en EU gehanteerde
definitie: “[Artificiële intelligentie] verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun
omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - actie ondernemen om
specifieke doelen te bereiken.”23 Daarbij is het van belang dat publieke waarden geborgd worden en
dat AI human centric is: vertrouwenwekkend, transparant, uitlegbaar en met de regie in handen van
docenten.Daarbij houden we oog voor randvoorwaarden zoals data en learning analytics die de
ontwikkeling en toepassing van AI mogelijk maakt. Ontwikkelingen die binnen een brede definitie
van digitalisering binnen het onderwijs vallen, zoals digiborden, MOOCs (massive online open
courses) of administratieve oplossingen zoals leerlingvolgsystemen (LVS), laten we buiten
beschouwing.

23

Ministerie van Economisch Zaken (2019) Strategisch Actieplan Artificiële Intelligentie.
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Begrip
Digitalisering

Definitie
De overgang van informatie naar
digitale vorm

Producten & diensten
Digibord
LVS
Digitale methodes
MOOCs

Digitale
innovatie

Data

Artificiële
intelligentie (AI)

Digitale toepassingen die de
ontwikkeling en toepassing van
educational technology (EdTech)
betreffen of mogelijk maken
Gegevens die door software zelf of
elders verzameld worden en gebruikt
worden om algoritmes te voeden
Software die intelligent gedrag
vertoont door het leerproces te
analyseren en - met een zekere mate
van zelfstandigheid - actie onderneemt
om specifieke onderwijsdoelen te
bereiken

Edtech

Learning analytics

Adaptief digitaal toetsen
Adaptief leermateriaal

Tabel 1: belangrijke definities en voorbeelden
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3.2

Opkomst en gebruik
Ook in het onderwijs spelen zowel digitalisering als artificiële intelligentie een steeds grotere rol.
Wanneer onderwijssoftware intelligent gedrag vertoont door het leerproces te analyseren en - met
een zekere mate van zelfstandigheid - actie onderneemt om specifieke onderwijsdoelen te bereiken
wordt er gesproken van AI. Die processen vinden doorgaans plaats via algoritmes. Toepassingen
hiervan zijn bijvoorbeeld adaptief leermateriaal of programma’s die adaptief digitaal toetsen,
waarbij het onderwijsprogramma zich aanpast aan de data die worden verzameld over de
gebruiker. Er zijn verschillende soorten algoritmes die hieraan ten grondslag kunnen liggen, maar
wat zij allemaal gemeen hebben is dat ze niet kunnen functioneren zonder input van een grote
hoeveelheid data.
Aanbieder

Actief sinds

Aantal gebruikers

2010

> 600.000 gebruikers in het PO

2013

> 25.000 PO & VO leerlingen

2009

>700.000 in PO

2012

>2800 PO scholen /> 40% van scholen

2009

>2000 scholen / >30% van scholen

2014

>70% van alle PO scholen

2009

>700.000 PO & VO leerlingen

2010

>150 VO scholen

Tabel 2: overzicht van belangrijke aanbieders van digitale leermiddelen en aantal gebruikers (inventarisatie maart 2020)

Bij het nadenken over digitale innovatie en de toepassing van AI in het onderwijs is het dan ook
noodzakelijk om na te denken over (de manier van) data verzameling. De data die de algoritmes
nodig hebben kunnen verzameld worden door de programma’s zelf, of gedestilleerd worden uit
digitale leermethoden die geen AI component hebben. Deze data worden niet alleen gebruikt om
algoritmes te voeden, maar kunnen ook door onderzoekers of leraren zelf gebruikt worden om
beter te begrijpen hoe leerlingen leren. Het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van en
over data van leerlingen en hun context wordt ‘learning analytics’ genoemd.24 Door te kijken naar
trends en patronen in grote hoeveelheden onderwijsdata kan per leerling een betere inschatting
worden gemaakt van hun leertraject en kan onderwijs daarop worden aangepast. Deze
aanpassingen kunnen weer gestuurd worden door de leraar, ofwel door adaptieve leermethoden
onder toezicht van leraren. Belangrijk om op te merken is dat aanbieders niet altijd uit zichzelf data
over leerlingen beschikbaar stellen aan onderzoekers en scholen.

24

https://www.kennisnet.nl/artikel/learning-analytics-wat-betekent-dat-eigenlijk/.
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Digitale innovatie en het gebruik van AI in het onderwijs nemen snel toe
De inzet van digitale leermethodieken en AI in het onderwijs neemt snel toe. Zo’n tien jaar geleden
werden deze middelen nog helemaal niet gebruikt, maar sindsdien is het aantal gebruikers van
alleen al de vier grootste aanbieders (Squla, Gynzy, Snappet en Rekentuin) gegroeid tot ongeveer
1,8 miljoen in 2020. Het aantal leerlingen in het po was in schooljaar 2018/2019 ongeveer 1,5
miljoen, dus dit betekent dat veel leerlingen meer dan één digitaal product gebruiken. Het aantal
leerlingen dat gebruik maakt van digitale middelen zonder AI systemen, zoals digiborden, ligt nog
veel hoger.
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3.3

Kansen en ongewenste effecten
De toename van digitale innovatie en AI brengt voor het onderwijs zowel kansen als risico’s en
ongewenste effecten met zich mee. Het is van belang om deze kansen en risico’s te identificeren
om ervoor te kunnen zorgen dat de kansen optimaal benut worden en de ongewenste effecten
zoveel mogelijk worden voorkomen of gemitigeerd.
In de volgende secties worden eerst de belangrijkste kansen en daarna de belangrijkste risico’s
beschreven.

Kansen
Articifiële intelligentie biedt aanzienlijke kansen voor verhoging van de onderwijskwaliteit. We
bespreken hier zes kansen, van het niveau van de leerling tot op het stelselniveau. Sommige kansen
worden ten dele gerealiseerd door bestaande technologie en producten, bij andere kansen is de
realisatie afhankelijk van de ontwikkeling van de technologie. In alle gevallen dient de inzet van AI
ondersteunend te zijn aan de leraar.
Bij de kans verhogen digitale geletterdheid die we beschrijven is de technologie niet het middel maar
het doel op zich. Het wordt namelijk steeds belangrijker dat leerlingen om weten te gaan met
digitale hulpmiddelen en innovatie.
Digitale innovatie en AI bieden kansen voor verhoging van onderwijskwaliteit
Versterken onderwijs op
maat

Verhogen motivatie van
leerlingen

Verhogen leerwinst en
voorkomen uitval

Vergroten
kansengelijkheid

Vrijspelen les- en
voorbereidingstijd

Verhogen digitale
geletterdheid

1. Versterken onderwijs op maat
De inzet van AI kan onderwijs op maat versterken. Het niveau van de leerling kan nauwkeurig
worden bepaald met behulp van algoritmes en grote databases met (persoonlijke) leerling- en
oefengegevens. Door gebruik te maken van adaptieve leersystemen kan iedere leerling op zijn of
haar eigen niveau oefenen, en steeds op maat uitgedaagd worden.25 De veronderstelling is dat
leerlingen zich sneller ontwikkelen wanneer ze op maat uitgedaagd worden. Dat is in lijn met onder
meer Vygotsky’s zone van naaste ontwikkeling.26

25

Brinkhuis et al. (2018). Learning as it happens: a decade of analyzing and shaping a large-scale online
learning system. Journal of Learning Analytics.
26
Vygotsky’s zone van naaste ontwikkeling beschrijft welke taken een leerling nog niet zelfstandig beheerst,
maar met enige ondersteuning kan volbrengen en leren.
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“Adaptieve leermiddelen ondersteunen de ambitie van maatwerk. Enerzijds
doordat per leerling flexibel planbaar en organiseerbaar is wat hij wanneer moet
doen. Anderzijds door rijke vastlegging van wat de leerling heeft gedaan.”
- Kennisnet, ‘Technologiekompas 2019-2020’, 2019
Het op maat uitdagen van leerlingen kan onderpresteren voorkomen, een belangrijk probleem in
het Nederlandse funderend onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat zowel in het primair onderwijs als
binnen de schooltypen in het voortgezet onderwijs soms grote verschillen zijn tussen niveaus van
leerlingen. Daar waar het logistiek lastig is om leerlingen vakken op verschillende niveaus te laten
volgen, kan software dat aanzienlijk eenvoudiger maken.
“Digitalisering is onmisbaar bij het differentiëren. Ik geef les aan hoogbegaafde leerlingen van
groep 4, 5 en 6. Dan is het fijn om alvast in de digitale leeromgeving een instructie voor een
groep klaar te zetten, zodat ik in de les andere uitleg kan geven.”
- Leerkracht PO
2. Verhogen motivatie van leerlingen
De Inspectie van het Onderwijs heeft al meermaals geconcludeerd dat het met de motivatie van
leerlingen in Nederland slechter gesteld is dan in andere landen. 27 Door digitale innovatie in het
onderwijs kan het onderwijs op verschillende wijzen motiverender worden gemaakt. Ten eerste
vloeit uit het voorgaande punt voort dat leerlingen zowel meer op hun eigen niveau kunnen worden
uitgedaagd als worden ondersteund met instructies. Dat gevoel van competentie ervaren is een
psychologische basisbehoefte.28 Ten tweede kan digitale innovatie ondersteunend zijn bij het
maken van keuzes, en meer keuzes bieden dan traditionele lesboeken. Daarmee kan digitale
innovatie tegemoetkomen aan de psychologische basisbehoefte van autonomie. Ten derde kan
digitale innovatie progressie van leerlingen beter zichtbaar maken. Ook dat kan motiverend
werken. Ten slotte kan de lesstof dichter bij de belevingswereld van de leerlingen worden gebracht,
waardoor de lesstof aansprekender en uitdagender wordt.
Tegelijkertijd is de potentie van educatieve software om de motivatie van leerlingen te verhogen
nog niet ten volle gerealiseerd – onderzoek laat zien dat de gemeten effecten op motivatie
doorgaans klein zijn.
3. Verhogen leerwinst en voorkomen van uitval
De mogelijkheid om snel en accuraat het niveau van leerlingen in te schatten zorgt ervoor dat
leerlingen de oefeningen en instructie op de voor hen meest efficiënte manier krijgen aangeboden.
De software kan formatieve en directe feedback geven, waardoor effectief leren wordt bevorderd.29
Ook krijgen leraren hierdoor meer gedetailleerde informatie over de progressie en hiaten van
leerlingen.
“Uit onderzoek naar adaptieve oefensoftware blijkt dat er voor alle leerlingen een
licht positief effect is op de leerresultaten.”
- Kennisnet, ‘Waarden wegen’, 2020

27

Inspectie van het Onderwijs, ‘Motivatie om te leren: motiverende kenmerken van het voortgezet onderwijs’,
juni 2019.
28
Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying
self-determination theory to educational practice. Theory and research in Education.
29
Hattie (2011). Visible learning for teachers. Taylor & Francis.
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Op deze manier kan de leerwinst verhoogd worden en kan er in minder tijd meer waarde worden
toegevoegd. Daarnaast levert het gebruik van software veel meer data op over de ontwikkeling van
leerlingen. Hierdoor kan de software leraren ondersteunen, bijvoorbeeld bij uitvalpreventie.30
“Mijn leerlingen hebben in principe een uur minder les omdat ze een gepersonaliseerde
leerroute volgen met Smartrekenen. Ze mogen zelf weten wanneer ze hun opdrachten maken:
of ze dat elke dag vijf minuten doen, of een keer per week een half uurtje. Als ik zie dat ze geen
vooruitgang boeken, nodig ik ze uit om alsnog naar de les te komen. Deze aanpak zorgt ervoor
dat leerlingen zich serieus genomen voelen en dat werkt motiverend.”
-

Leerkracht vo

De zorg biedt enkele mooie voorbeelden, daar wordt AI/algoritmes al breder toegepast en hebben
deze in verschillende ziekenhuizen reeds een formele status als adviesrol bij medische
beslissingen.31
4. Vergroten van kansengelijkheid
Het verschil in huiswerkbegeleiding is een factor die kansengelijkheid belemmert.32 Apps kunnen
een gratis vorm van huiswerkbegeleiding bieden omdat ook leerlingen uit minder vermogende
gezinnen thuis toegang tot extra instructie hebben. Dat is met een app eenvoudiger kosteneffectief
te schalen dan wanneer huiswerkbegeleiding louter door personen wordt gegeven. Dat kan helpen
om vertraging en uitval te voorkomen. Hiermee kan de kansengelijkheid tussen kinderen uit
vermogende en minder vermogende gezinnen worden verhoogd.
Daarnaast zijn het vaak de laagpresterende leerlingen die een continue stroom van lage cijfers te
verwerken krijgen, terwijl ze individueel wel progressie maken. Dat heeft te maken met de manier
waarop leerlingen in Nederland doorgaans cijfers krijgen – vaak in vergelijking met een absolute
standaard die op het gemiddelde niveau van medeleerlingen is gebaseerd. Dat is aantoonbaar
demotiverend, juist voor de cognitief minder sterke leerlingen.33 Via software kan ook de individuele
leerwinst tijdsefficiënt inzichtelijk worden gemaakt en via dit motiverende effect kan de
kansengelijkheid bevorderd worden.
5. Vrijspelen van les- en voorbereidingstijd
Nieuwe toepassingen kunnen zorgen voor een administratieve lastenverlaging en kunnen leraren
ondersteunen bij taken zoals het nakijken van opdrachten of geven van instructies. Hierdoor blijft er
meer tijd over voor andere onderwijsdoelen, en kan de werkdruk voor docenten in sommige
gevallen ook omlaag worden gebracht. Wel gaat hier vaak een initiële periode met hogere werkdruk
aan vooraf.
“De professionele autonomie van de leraar neemt toe, wanneer hij dankzij de
ondersteuning van digitale middelen meer handelingsvrijheid ervaart.”
- Kennisnet, ‘Waarden wegen’, 2020

30

Follow the Money (28 januari 2020) Alle kinderen nauwgezet in beeld met big data.
NRC (28 januari 2020). Arts krijgt advies van algoritmen.
32
Elffers (2017). De Bijlesgeneratie.
33
Poorthuis, Astrid M G, Juvonen, Jaana, Thomaes, Sander, Denissen, Jaap J A, de Castro, Bram Orobio & van
Aken, Marcel A G (2015). Do grades shape students' school engagement? The psychological consequences of
report card grades at the beginning of secondary school. Journal of Educational Psychology.
31
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Op de lange termijn zou met name de administratieve lastenverlaging het beroep van leraar
aantrekkelijker kunnen maken, waardoor digitale innovatie ook kansen biedt voor het verminderen
van het lerarentekort en daarmee verhogen van de algemene onderwijskwaliteit.
“Inzet van ict kan leiden tot efficiëntievoordelen en vermindering van de werklast.
Ook zijn er aanwijzingen dat scholen efficiënter communiceren (met leerlingen,
ouders en de bredere gemeenschap) en hun kwaliteitszorg beter kunnen inrichten.”
- Onderwijsraad, ‘Doordacht digitaal: Onderwijs in het digitale tijdperk’, 2017
6. Verhogen digitale geletterdheid
Onder meer de Commissie Onderwijs 2032 pleit voor meer aandacht voor digitale geletterdheid in
het curriculum.34 Door leerlingen al vroeg kennis te laten maken met digitale toepassingen kunnen
zij ook al vroeg digitale vaardigheden ontwikkelen.
“De digitale samenleving vraagt om digitale kwaliteiten, die leerlingen en
studenten zich alleen eigen kunnen maken als zij deelnemen aan onderwijs dat
gebruikmaakt van de mogelijkheden die digitalisering biedt.”
- Onderwijsraad, ‘Doordacht digitaal: Onderwijs in het digitale tijdperk’, 2017
Verschillende scholen besteden hier al actief aandacht aan en zijn leerlijnen digitale geletterdheid
aan het ontwikkelen. Ten slotte kan de inzet van digitale innovatie en AI onderwijs op afstand
mogelijk maken, zoals de Covid-19 crisis nog eens illustreert. In reguliere omstandigheden is dat
met name voor leerlingen die om welke reden dan ook niet of beperkt naar school kunnen relevant.

34

Platform Onderwijs2032, ‘Ons Onderwijs 2032’, januari 2016.
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Dilemma’s in de praktijk
Google Classroom: een succes of een gevaar?
“Volgens Google gebruiken wereldwijd 90 miljoen leraren en leerlingen actief ‘G
Suite for Education’, het online onderwijsplatform dat het Amerikaanse bedrijf gratis
beschikbaar stelt aan scholen. Leerlingen kunnen daarmee onder meer mailen en
werken in Google Drive, de online harde schijf van Google. Wereldwijd werken 30
miljoen scholieren op een Chromebook – een goedkope laptop die draait op het
besturingssysteem Chrome van Google.
(…)
Kennisnet, een publieke organisatie die scholen ondersteunt met ict, schat Googles
marktaandeel op basisscholen op 70 procent (…) Volgens het Britse Futuresource,
dat marktontwikkelingen analyseert, is het marktaandeel van Google in het hele
Nederlandse onderwijs tussen 2016 en 2019 met grofweg 30 procent per jaar
gestegen.
(…)
Scholen op hun beurt zijn blij met de goedkope en gebruiksvriendelijke
Chromebooks en de gratis software. Het onderwijs wordt er beter van, zegt een
basisschooldocent van Montessorischool Naaldwijk.
(…)
José van Dijck, hoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit
Utrecht, denkt dat scholen onvoldoende kritisch naar Google kijken. ‘Het is een
bedrijf, geen weldoener die gratis software uitdeelt. Uiteindelijk betalen wij
Google in data.’ De hoogleraar doet met een collega onderzoek naar technologie in
het basisonderwijs. ‘Scholen behoren tot de publieke ruimte, maar met de opkomst
van techbedrijven in het onderwijs begint die ruimte steeds meer privaat te worden.”

Bron: ‘Google wordt steeds grotere speler op scholen, tot zorg privacyorganisaties’, Volkskrant, 1 november 2019

11

Dilemma’s in de praktijk
Snappet: wie stuurt het leerproces en hoe stabiel is het?
“Veel leraren stopten op een gegeven moment met Snappet, omdat het werken
ermee de vraag opriep: stuur ik nu het leerproces of stuurt Snappet?”
- Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-raad
“We zien dat gebruik van apps zoals Snappet soms lastig is voor leraren, omdat het
pedagogische en didactische veranderingen vergt, die leiden tot andere
lesmodellen.”
- Inge Molenaar, universitair docent Radboud Universiteit
“Docenten krijgen informatie over de voortgang van de leerlingen via een
‘dashboard’. Maar veel leerkrachten weten niet hoe ze leerlingen op basis van die
informatie moeten bijsturen.”
- “Laat de leraar niet buitenspel zetten door reken-app”, NRC, 9 april2019
“Juf Karin knielt bij Ziggy (9). ,,Je twijfelde, zag ik?'' Ziggy knikt. In een zin op zijn
tablet moet hij aanwijzen wat het voorzetsel is. ,,Had je twijfel omdat je het goed
wilde doen? Is dat een goede twijfel?'' Nee, geeft het jongetje toe. ,,Dus wat moet je
daarmee doen?'' ,,Weggooien,'' zegt Ziggy ferm. Juf Karin: ,,Fouten maken hoort
erbij.” Het is iets waar leraren oog voor moeten hebben als ze werken met de
lesmethode Snappet. De leerlingen krijgen direct na het maken van een opdracht te
zien of hun antwoord goed of fout is. Handig, want dan weten ze of ze op de goede
weg zijn. Maar ook een risico: het kan faalangst in de hand werken.”
- “Sommen op de tablet steeds wat moeilijker”, AD, 14 juni 2018

12
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Ongewenste effecten
Digitale innovatie en het gebruik van AI in het onderwijs heeft ook ongewenste effecten en risico’s.
We bespreken hier zes mogelijke ongewenste effecten, van het niveau van de leerling tot
stelselniveau. Een aantal ongewenste effecten, zoals een ervaren verlies van regie of vergroting van
de kansenongelijkheid, zijn in de afgelopen jaren al zichtbaar geworden. Een groot deel van de
ongewenste effecten is echter te mitigeren door goed doordachte inzet van digitale middelen.
Mogelijke ongewenste effecten van digitale innovatie in het onderwijs
Inperking autonomie en
vrijheid leerlingen

Onder druk zetten van
pedagogische relaties

Inperking professionele
autonomie

Verlies van regie over het
Nederlands onderwijs

Verlies van privacy

Vergroten
kansenongelijkheid

1. Inperking autonomie en vrijheid leerlingen
Artificiële inteligentie en digitale innovaties kunnen de autonomie en vrijheid van leerlingen in
gevaar brengen. Juist als bijvoorbeeld uitval eerder voorspeld kan worden, bestaat het risico dat
deze leerlingen al bij voorbaat de regie over hun eigen leerproces kwijtraken en geen kans meer
krijgen. De inzet van AI kan immers tot false positives en false negatives leiden. Wanneer zulke
foutieve beoordelingen als basis voor een onderwijstraject van een leerlingen dienen, kunnen ze
vervolgens tot self-fulfilling prophecies leiden. Lage verwachtingen van docenten hebben namelijk
een negatief effect op het leren.35
“Het gestaag opbouwen van een grote hoeveelheid digitale data over individuele
leerlingen en studenten die in principe altijd blijft bestaan, kan ervoor zorgen dat
een leerling of student niet helemaal zichzelf durft te zijn of in latere levensfases
achtervolgt blijft worden door incidenten waarvan de sporen op internet blijven
staan. ” (sic)
- Onderwijsraad, ‘Doordacht digitaal: Onderwijs in het digitale tijdperk’, 2017
Daarnaast bestaat ook het risico dat het onderwijsverleden van leerlingen wordt misbruikt. Zo zou
het bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat leerlingen al dan niet worden toegelaten tot een selectieve
studie op basis van de Google Classroom resultaten van de onderbouw van de basisschool. Hierdoor
zijn leerlingen niet alleen minder vrij om fouten te maken, maar kan de kansenongelijkheid ook
35

Benner & Mistry (2007). Congruence of mother and teacher educational expectations and low-income
youth’s academic competence. Journal of Educational Psychology.
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verder toenemen. Overigens laat onderzoek zien dat ook leraren een bias kunnen hebben, en zo
groepen leerlingen consistent onder- of overadviseren.
Inzet van educatieve software kan langdurig de vrijheid van leerlingen inperken als het gaat om hun
gedrag en softwaregebruik. Nieuwe technologieën hebben bijna altijd onvoorziene effecten, zoals
(onvoorziene) gedragsveranderingen die door de technologie worden uitgelokt.36 Daarnaast kan
het toekomstig softwaregebruik beïnvloed worden. Zo kiezen kinderen die bijvoorbeeld alleen met
Google leren werken in de toekomst ook buiten de onderwijscontext vaker voor een Google
product.37 Niet alleen omdat ze aan de producten gewend zijn, maar ook omdat deze bedrijven data
kunnen combineren om producten te creëren die nog aantrekkelijker zijn voor deze gebruikers.
2. Onder druk zetten van pedagogische relaties
Digitalisering en de inzet van AI zetten de relatie tussen leerlingen onderling en vooral tussen
leerling en leraar onder druk. Het risico bestaat dat leerlingen minder zullen samenwerken,
waardoor hun sociale ontwikkeling vertraagd kan worden. Een nog groter risico is echter de druk die
gezet wordt op de pedagogische relatie tussen leraar en leerling wanneer een deel van het
onderwijs wordt overgenomen door op AI gebaseerde digitale producten.
Het belang van de relaties tussen leerlingen en leerlingen en leraar wordt door de wetenschap
onderbouwd.38 Over het algemeen bieden digitale leermiddelen dan ook geen compensatie voor
gebrekkige pedagogische of didactische vaardigheden van een leraar.39 Ook is het bewezen dat
opdrachten van mensen anders zijn dan opdrachten van computers en dat de resultaten van digitale
lesmethoden daarom vaak minder succesvol zijn dan verwacht. Als de pedagogische relatie onder
druk komt te staan door digitale innovaties bestaat dus de kans dat de kwaliteit van het onderwijs
juist afneemt.
“Be mindful that while AI provides opportunities to support teachers in their
educational and pedagogical responsibilities, human interaction and collaboration
between teachers and learners must remain at the core of education. Be aware that
teachers cannot be displaced by machines, and ensure that their rights and working
conditions are protected.”
- UNESCO, ‘Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education’, 2019
Schoolleiders en leraren zijn ervan overtuigd dat alles wat ze met leerlingen kunnen doen en
bereiken start met die relatie:
“Een risico is dat leraren denken: het programma doet het wel, ik hoef niets te doen. Dan krijg
je geen goed onderwijs.”
- Schoolleider PO
“Als je te veel leunt op digitalisering, denk ik echt dat je het risico loopt om het contact met je
leerlingen kwijt te raken.”
- Leraar VO
36

Mulder K.F. (2013) Impact of New Technologies: How to Assess the Intended and Unintended Effects of
New Technologies? In: Kauffman J., Lee KM. (eds) Handbook of Sustainable Engineering. Springer,
Dordrecht.
37
https://www.kennisnet.nl/artikel/er-is-meer-dan-google-onderwijs-het-digitale-alternatief/.
38
Deci & Ryan (2009). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: human needs and the self-determination of
behavior. Psychological Inquiry.
39
Organisation for Economic Co-operation and Development (2016). Innovating education and educating for
innovation. Parijs: OECD Publishing.
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3. Inperking professionele autonomie
AI kan een deel van de professionele autonomie van onderwijsprofessionals wegnemen en mede
daardoor de-professionaliserend werken. Zo kunnen leraren nu op basis van hun professionele
oordeel keuzes maken die door een AI systeem irrationeel zou worden bevonden. Het is echter niet
vanzelfsprekend dat zij dit zonder consequenties kunnen doen als zij ‘concurrentie’ krijgen van
digitale toepassingen. Dit kan een direct negatief effect op de onderwijskwaliteit hebben. Ook kan
dit een indirect negatief effect hebben als het beroep hierdoor wellicht juist minder aantrekkelijk
wordt, waardoor het lerarentekort zal oplopen.
“Nieuwe technologieën kunnen de professionele autonomie van de leraar echter
ook verkleinen. Dat is het geval wanneer hij beslissingen over (delen van) het
leerproces van leerlingen overlaat aan technologie én wanneer hij desondanks geen
extra vrijheid ervaart in het geven van invulling aan zijn vak.”
- Kennisnet, ‘Waarden Wegen’, 2020
4. Verlies van regie over het Nederlandse onderwijs
AI kan zorgen voor een vergroot gebrek aan controle over de inhoud van het Nederlands onderwijs.
Dit kan op verschillende niveaus gebeuren. Zo kunnen leraren controle over de inhoud van de lessen
en de leertrajecten van individuele leerlingen verliezen als zij niet kunnen ingrijpen op de digitale
leertrajecten. Het niet kunnen ingrijpen kan een eigenschap van het leermiddel zijn die te maken
heeft met gebruikersvriendelijkheid, maar kan ook een gevolg zijn van algoritmes die zo
ingewikkeld worden dat leraren niet meer snappen waarom het programma op een bepaald
moment een bepaalde soort les aanbiedt. Hierdoor kunnen zij de regie en verantwoordelijkheid
kwijtraken.
“Je moet heel bewust bezig zijn met wat je aan het doen bent met digitale
leermethodes, anders raak je de regie kwijt. Als leerkracht moet je er bovenop
zitten.”
- Leerkracht primair onderwijs
Ook scholen kunnen de regie over de inhoud van het onderwijs verliezen als zij weinig keuze hebben
tussen verschillende leermiddelen. Dit kan een gevolg zijn van een monopolie op de (AI / digitale)
leermiddelenmarkt. Deze ontwikkeling is nu al zichtbaar in de Nederlandse markt: AI ontwikkeling
heeft veel data nodig en dominante platforms delen die data vaak niet met nieuwe initiatieven
(startups), waardoor de keuze voor scholen beperkt is. Ook heeft het onderwijs zelf vaak moeite
met de inhoudelijke vraagarticulatie, waardoor dit effect nog versterkt wordt.
“De raad is van mening dat leraren en andere betrokkenen aan de vraagkant van de
markt meer eigenaarschap van digitalisering moeten krijgen. Hun betrokkenheid bij
het vormgeven van innovatieve toepassingen op basis van eigen wensen en eisen is
cruciaal.
- Onderwijsraad, ‘Doordacht digitaal: Onderwijs in het digitale tijdperk’, 2017
Bovendien worden bedrijven op deze manier niet gestimuleerd om aan specifieke wensen van het
onderwijsveld tegemoet te komen. Hierdoor gaan de aanbieders, in plaats van het onderwijsveld
zelf, het aanbod aan (leer)middelen drijven. Het gevaar hiervan is dat zelfs op stelselniveau de regie
over de inhoud van het Nederlandse onderwijs wordt verloren als internationale bedrijven, die
weinig incentive hebben om hun producten aan het Nederlandse onderwijs aan te passen, het
aanbod aan onderwijsmiddelen gaan bepalen.
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5. Verlies van privacy
Waar tien jaar geleden de belangrijkste data van leerlingen bestond uit analoge cijfers en
aantekeningen die lokaal werden opgeslagen, biedt het gebruik van moderne educatieve software
de mogelijkheid om hoogfrequent digitale data op te slaan. Zulke grootschalige dataverzameling is
een voorwaarde voor ontwikkeling van artificiële intelligentie en biedt leraren gebruiksgemak en
overzicht wanneer het ontsloten wordt in dashboards.
Een belangrijk risico van grootschalige, hoogfrequente dataverzameling is verlies van privacy. Dit
risico wordt niet altijd voldoende gezien door het onderwijsveld of geadresseerd in breder beleid.
Zo is vaak onduidelijk wie de regie heeft over de verzameling, het gebruik en de verwerking van
data. Bij veel scholen is het bewustzijn van de waarde van de data die door ‘gratis’ apps wordt
verzameld in de huidige informatiemaatschappij niet op tijd doorgedrongen. Hierdoor is het in
sommige gevallen nu al onduidelijk wat er nu met data van leerlingen gebeurt. Aanbieders van
educatieve software maken het bovendien niet eenvoudig om data die aan leerlingen en scholen
toebehoort, op te vragen. Met andere woorden, de realisatie van rechten en plichten die
voortvloeien uit de AVG is moeizaam.
“Het is niet duidelijk in hoeverre de grote techbedrijven data over leerlingen en
studenten verzamelen en wat ze er precies mee doen.”
- Kennisnet, ‘Waarden Wegen’, 2020
“Ik maak me geen zorgen over data privacy. Als ze willen, komen ze er toch wel achter.
Bovendien is je eigen telefoon je eigen verantwoordelijkheid.”
- Leraar VO
Scholen nemen op dit moment onvoldoende regie in deze ontwikkelingen. De kans om de regie te
verliezen wordt groter naarmate (bedrijven uit) andere landen, zoals China of de Verenigde Staten,
verder vooruit gaan lopen op het gebied van (onderwijs) digitalisering. Het gebruik van bestaande
technologie om de privacy te vergroten via adequate pseudonimisering is nog geen
standaardpraktijk.
6. Vergroten van kansenongelijkheid
Zo is het al bewezen dat niet algoritmes zelf, maar ook de verwachtingen van programmeurs over
de prestaties van leerlingen van invloed zijn op educatieve software.40 Dit verhoogt de
kansenongelijkheid. Ook zijn specifieke doelgroepen commercieel minder interessant, waardoor de
ongelijkheid ook kan toenemen. Tenslotte wordt ook vaak aangenomen dat digitalisering op
hetzelfde moment voor iedere leerling hetzelfde rendement geeft. Hierdoor kan het risico op het
vergroten van de kansenongelijkheid ook worden verhoogd.
“Tegelijkertijd blijkt uit eerste onderzoeken dat leerlingen met een hoog
prestatieniveau de meeste leerwinst behaalden. Dit betekent dat deze software de
kloof tussen laag- en hoog presterende leerlingen vergroot.”
- Kennisnet, ‘Waarden Wegen’, 2020

40

Huff, Chuck & Cooper, Joel. (2006). Sex Bias in Educational Software: The Effect of Designers' Stereotypes
on the Software They Design1. Journal of Applied Social Psychology. 17. 519 - 532.
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3.4

Implicaties
Hoewel onderzoeken kleine positieve effecten op het leren van leerlingen laten zien door de inzet
van AI zijn de afgelopen jaren ook een aantal ongewenste effecten zichtbaar geworden, zoals
vergroting van de kansenongelijkheid. Dat suggereert dat de ontwikkeling van digitale en AI
producten voor het onderwijs in het huidige ecoysteem niet tot louter wenselijke uitkomsten leidt.
Daarnaast kunnen we ook niet zonder meer aannemen dat scholen of het Nederlandse onderwijs in
algemene zin regie kan blijven voeren over het onderwijs. Het goed kunnen inschatten van de
werking van AI componenten in leermidelen vergt een expertise die de meeste leerkrachten en
scholleiders onvoldoende hebben. Beperkte expertise aan de vraagzijde gecombineerd met
toenemend macht van grote internationale aanbieders zet de mogelijkheid om regie te voeren om
de eigen onderwijsinnovatie agenda onder druk.
Implicaties voor het onderwijslab
Op basis van het voorgaande zijn er een aantal aanbevelingen te formuleren:
1) Houd in projecten binnen het Onderwijslab aandacht voor publieke waarden en potentiële
ongewenste effecten van AI, zoals de inperking van autonomie van leerlingen, leraren en het onder
druk komen te staan van pedagogische relaties.
2) Investeer in versnelde ontwikkeling van Nederlandse AI voor het onderwijs om de regie te
behouden.
3) Kies voor de ontwikkeling van human centric AI, waarbij leraren centraal blijven staan in het
primaire onderwijsproces.
4) Denk na over een strategie om data te ontsluiten danwel delen tussen aanbieders onderling en
tussen aanbieders en onderzoekers, om de innovatie te bevorderen en ongewenste effecten
inzichtelijk te maken.
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4.

Het Nederlandse
onderwijslandschap en
digitale innovatie
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4.

Knelpunten in het Nederlandse innovatielandschap
Om weloverwogen keuzes over (de inrichting van) een eventueel onderwijslab
te kunnen maken is het van belang om de context en omstandigheden waarin
scholen in Nederland opereren te begrijpen. Hiertoe worden eerst de
knelpunten uit het huidige ecosysteem van onderwijsinnovatie uiteengezet,
waarna er handvatten worden gegeven om deze te adresseren. Er wordt hier
gekeken naar het bredere innovatie ecosysteem waar ook de innovatie op
artificiële intelligentie onderdeel van uitmaakt. Hieruit volgen een aantal
overwegingen voor de inrichting van het onderwijslab.

4.1

Overzicht belangrijkste knelpunten
Scholen in het Nederlandse primair en voortgezet onderwijs doen hun werk in een breder
ecosysteem. Dat ecosysteem bestaat uit organisaties die zich bezighouden met onder meer beleid,
onderzoek en de ontwikkeling van educatieve technologieën. In dit systeem zitten echter een aantal
relevante knelpunten. De hieronder opgestelde lijst bevat de belangrijkste met implicaties voor het
AI onderwijslab. Een deel hiervan is eerder opgetekend in rapporten van de Onderwijsraad (2019) en
de sectorraden (2019), overige komen terug uit de afgenomen interviews.
De vraagkant: leerlingen, leraren en scholen
• Te gefragmenteerd onderwijslandschap om tot gezamenlijke gedragen visie over ict in het
onderwijs en gezamenlijke vraagarticulatie te komen
•

Weinig zicht op effectiviteit verschillende producten

De aanbieders: ontwikkelaars educatieve technologieën
• Weinig noodzaak tot investering in innovatie door gevestigde partijen (o.a. door beperkte
concurrentie). Hierdoor ook relatief laag R&D budget (zowel absoluut als in vergelijking met
andere sectoren)
•

Weinig incentive om te investeren in commercieel minder interessante producten en
fundamentele innovatie

•

Internationale producenten houden weinig rekening met Nederlandse context

•

Start-ups komen moeilijk de markt op

Academisch onderzoek
• Onderzoekers vinden het soms lastig om onderzoeksvragen te formuleren die bijdragen aan
vraagstukken uit de praktijk
•

Beperkt budget voor fundamenteel onderzoek

•

Weinig publiek-private samenwerking tussen universiteiten, scholen en ontwikkelaars

Wetgeving en beleid
• Weinig sturing en specifiek beleid (oa. op datagovernance)
•

Beperkte aandacht voor verbetering van innovatiesystemen

•

Weinig aandacht voor geopolitieke aspecten onderwijsinnovatie
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Deze knelpunten zorgen ervoor dat het huidige ecosysteem nog niet voorziet in voldoende en
gecontroleerde innovatie. In de volgende paragrafen worden deze knelpunten nader toegelicht.
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Figuur 1: ecosysteem onderwijsinnovatie
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4.2

Knelpunten per actor
De vraagkant: leerlingen, leraren en scholen
Het Nederlandse funderend onderwijs bestaat uit ongeveer 6.800 scholen in het primair onderwijs
en ongeveer 1.450 scholen in het voortgezet onderwijs.
Beperkte vraagarticulatie
Nederlandse scholen hebben in vergelijking met scholen in andere landen een relatief hoge mate
van autonomie en het onderwijsveld in Nederland is, zeker in vergelijking met omringende landen,
erg gefragmenteerd. Zo zijn er in het po meer dan 1.000 besturen.41 Dit heeft allereerst als gevolg
dat er geen gezamenlijk gedragen visie is op de rol van ict in het onderwijs; iedere school moet het
wiel opnieuw uitvinden en vaak is er niet genoeg tijd of ruimte om dit op de gewenste manier te
doen.
“Gebrek aan een goed onderbouwde visie op de relatie tussen onderwijs en ict
draagt bij aan grote variatie in de manier waarop onderwijsinstellingen
digitalisering een plek geven.”
- Onderwijsraad, ‘Doordacht digitaal: Onderwijs in het digitale tijdperk’, 2017
Dit zorgt er ook voor dat er geen gezamenlijke inhoudelijke vraagarticulatie richting producenten is.
Hierdoor worden producten ook niet gedwongen om responsief te zijn. Tegelijkertijd is er onder
leraren wel behoefte aan verbeteringen van producten.
“De noodzaak voor scholen en besturen om zich te verenigen en zich stevig te
positioneren is nog groter, nu technologie zo in de haarvaten van onze samenleving
en ons onderwijs is doorgedrongen.”
- Kennisnet, ‘Waarden Wegen’, 2020
“Ik stuur best vaak suggesties of verbeteringen naar de uitgever, maar daar krijg ik nooit
reactie op.” Leerkracht vo
Weinig zicht op effectiviteit van digitale leermiddellen en AI componenten
Scholen hebben vaak niet genoeg zicht op de effectiviteit van verschillende producten om goed
geïnformeerde keuzes te maken. Dit komt mede omdat de verspreiding of disseminatie van inzichten
uit onderzoek en van innovaties te wensen over laat in het Nederlandse onderwijs, zoals zowel de
Onderwijsraad (2019) als de sectorraden (2019) hebben geconstateerd. Dat blijkt uit ook uit de
interviews met schoolleiders en leraren.
“Scholen komen vaak niet tot de volgende stap: wat helpt mij nou echt om de
onderwijskwaliteit met digitalisering te verbeteren? Het stopt vaak in de ‘hoe’
vraag. Scholen doen natuurlijk dingen waarvan ze denken dat het goed is, maar
kopiëren regelmatig van anderen en hebben vaak te weinig visie.”
– Toine Maes, Kennisnet
Mede hierdoor bestaan er ook grote verschillen tussen de manieren waarop scholen omgaan met
digitale innovatie en in welke mate ze gebruik maken van digitale innovaties. Sommige scholen zijn

41

SEO Onderzoek, “Kwaliteit, betrouwbaarheid of innovatie?: onderzoek naar de leermiddelenmarkt in het
primair onderwijs”.
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laggards (achterblijvers), maar anderen juist early adopters (voorlopers). Dit draagt ook bij aan het
feit dat er geen (gezamenlijke) effectieve vraagarticulatie richting producenten is.
Omstandigheden vaak ongunstig voor duurzame innovatie
De omstandigheden waarin individuele scholen opereren zijn niet altijd optimaal voor duurzame
innovatie. Leraren en schoolleiders signaleren dat er sprake is van curriculum overload: er zijn volgens
hen te veel doelen die het onderwijs moet realiseren in de beschikbare tijd. Scholen met leerlingen
die weinig onderwijsrelevante bagage van huis uit meekrijgen hebben een extra opgave: niet alleen
moeten ze hun leerlingen meer leren, ze hebben ook minder keuze op de arbeidsmarkt voor leraren.
Het lerarentekort raakt deze scholen extra hard.42
Onder andere deze factoren zorgen ervoor dat 20-25% van de leraren in het primair en voortgezet
onderwijs kampt met burnout-gerelateerde klachten (CBS & TNO, 2017) en dat leraren in het primair
onderwijs structureel circa 15% overwerken (NOS, OCW). Hierdoor is er weinig ruimte voor scholen
en leraren om zich ook nog goed te oriënteren op de markt voor leermiddelen. De scholen die hier
wel de ruimte voor hebben, zijn vaak de scholen met een relatief makkelijke leerlingpopulatie.
“In co-creatie gaat het erom dat je een gewogen groep mensen betrekt, een afspiegeling van je
eindgebruikers, die je ook op de blinde vlekken van de aanbieder of onderzoeker kan wijzen.
Dán krijg je nieuwe inzichten. Dat zit in dit geval met name bij mensen die niet al sterke
affiniteit hebben met digitale innovatie en artificiële intelligentie."
- Meia Wippoo, lead Co-creation Lab, Waag
Overwegingen bij het onderwijslab
1) Leraren en scholen hebben de behoefte om innovatieve producten te verbeteren, maar komen in
het huidige configuratie niet tot een gezamenlijke vraagarticulatie richting aanbieders, waardoor
aanbieders weinig responsief zijn.
2) De mate waarin scholen gebruikmaken van digitale innovatie en AI varieert sterk binnen het
funderend onderwijs. Als het onderwijslab relevant dient te zijn voor alle scholen, is het van belang
om bij de inhoudelijk vraagarticulatie scholen die in verschillende fases van ontwikkeling zitten te
betrekken, van early adopters tot laggards.
3) Wanneer gelijke kansen bevorderen een doel is, moet worden voorkomen dat alleen scholen met
relatief eenvoudige leerlingpopulaties betrokken worden bij (projecten van) het onderwijslab. Er
kan budget voor nodig zijn om vervangende leraren te vinden voor de uren die besteed worden aan
participeren in het onderwijslab.

De aanbodkant: ontwikkelaars educatieve technologieën
Het aanbod aan digitale en AI-producten voor het onderwijs wordt verzorgd door Nederlandse en
internationale producenten. De Nederlandse producenten hebben vaak zowel beperkte middelen
als beperkte prikkels om te innoveren, terwijl de internationale producenten die wel snel innoveren
weinig aandacht hebben voor de specifieke kenmerken van Nederland. De laatste groep die voor

42

Zie bijvoorbeeld een online rapportage van de Inspectie van het Onderwijs,
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/trends-in-het-onderwijs/leraren-enlerarentekort/oplopend-lerarentekort-bedreiging-voor-gelijke-kansen-in-het-onderwijs, geraadpleegd op 2
april 2020.
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vernieuwing kan zorgen zijn edtech start-ups, echter deze hebben veel moeite om door te breken en
op te schalen in het onderwijsveld.
Smal aanbod en weinig noodzaak tot investering in innovatie door dominantie klein aantal spelers
De groep Nederlandse ontwikkelaars bestaat primair uit een klein aantal grote, traditionele
producenten van lesmethoden en lesboeken (uitgevers). Op de markt voor po domineren twee
bedrijven: Heutink (marktaandeel ca. 70%) en de Rolf Groep (marktaandeel ca. 30%).43 Hierdoor is
er weinig concurrentie en weinig incentive om te innoveren. De grote spelers zijn al groot genoeg,
en de kleine spelers komen er maar moeilijk tussen.
“Het maken van weloverwogen ict-onderwijskeuzes wordt, vooral in het funderend
onderwijs, bemoeilijkt doordat er sprake is van een bijna volledig door de
aanbodkant gedomineerde markt van ict-toepassingen in het onderwijs. Een klein
aantal grote aanbieders bepaalt de keuzemogelijkheden. Dit komt het
innovatievermogen in het onderwijs niet ten goede.”
- Onderwijsraad, ‘Doordacht digitaal: Onderwijs in het digitale tijdperk’, 2017
Dit merkt ook het ACM op in een rapport geschreven naar aanleiding van de overname van Sanoma
door de Iddink Group:44
“Uit onderzoek blijkt eveneens dat juist toetreders en kleinere uitgevers innovatief
zijn. Deze rol van toetreders en kleinere uitgevers bezien in samenhang met de
verminderde slagkracht van concurrerende uitgevers en de verhoogde
toetredingsdrempels, leidt (…) tot verminderde innovatie op de mogelijke markt(en)
voor de uitgifte van leermiddelen.”
- ACM, ‘Besluit Verlening vergunning onder voorschriften voor concentratie
Sanoma Learning B.V. en Iddink Holding B.V.
Beperkt R&D budget binnen het onderwijs en de sociale wetenschappen
Het R&D budget voor het onderwijs is met circa 0,35% van de € 40 miljard die jaarlijks aan onderwijs
wordt besteed substantieel lager dan de 2,5% die nationaal aan R&D wordt uitgegeven.45,46 Ook de
investeringen die worden gemaakt in sociale wetenschappen, waar onderwijswetenschap onder
valt, zijn aanzienlijk lager dan de investeringen in bijvoorbeeld medische wetenschappen (zie figuur
op volgende pagina).47 Bovendien valt hier op dat bedrijven nauwelijks investeren in sociale
wetenschappen. Er is dus relatief weinig geld beschikbaar voor innovatie in het onderwijs.

43

SEO Onderzoek, “Kwaliteit, betrouwbaarheid of innovatie?: onderzoek naar de leermiddelenmarkt in het
primair onderwijs”.
44
Sanoma bezit Malmberg, één van de vier grote producenten van lesmethoden en mag onder voorwaarden
worden overgenomen door Iddink, eigenaar van school-administratiesysteem Magister.
45
Zoals vermeld in de motie Agnes Mulder van 27 oktober 2016.
46
PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten (VSNU), ‘Slimme verbindingen’, 2019.
47
Rathenau Instituut, ‘R&D-uitgaven en -capaciteit naar wetenschapsgebied’, 2020.
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R&D- uitgaven in Nederland naar uitvoerende sector en wetenschapsgebied, in % van het totaal, 2016

Weinig investeringen in fundamentele innovatie en commercieel minder interessante producten
Het beperkte budget in combinatie met de monopoliepositie zorgt ervoor dat de Nederlandse
ontwikkelaars weinig pro-actief zijn in het aanjagen van innovatie. Dit geldt nog sterker als het gaat
om investeringen in fundamentele innovatie, waarvan de terugverdientijd lang is. Ook geldt dit
voor producten die gericht zijn op groepen die commercieel minder interessant zijn, zoals een
relatief kleine groep leerlingen met bepaalde leer- of gedragsproblemen (bijv. ADHD).
“In 2011 constateerde de NMA al dat de marktwerking in de leermiddelenmarkt
voor het voortgezet onderwijs niet ideaal was. Vergelijkbare resultaten blijken uit de
meest recente evaluatie van de Wet gratis schoolboeken in het voortgezet
onderwijs: innovatie en digitalisering gaan traag en er is sprake van een sterk
geconsolideerde aanbodkant van de markt. Voor het primair onderwijs worden
soortgelijke conclusies getrokken”.
- Onderwijsraad, ‘Doordacht digitaal: Onderwijs in het digitale tijdperk’, 2017
Internationale producenten houden beperkt rekening met Nederlandse context
Bovenstaande factoren spelen minder bij grote internationale producenten van digitale
onderwijsmiddelen. Zij hebben meer innovatiebudget en stimulans om te innoveren, omdat de
internationale markt nog minder geconsolideerd is. Deze producenten, zoals bijvoorbeeld Google,
hebben echter weer weinig reden om rekening te houden met de specifieke kenmerken van het
Nederlandse onderwijslandschap als zij hier niet op beconcurreerd worden door Nederlandse
bedrijven.
Start-ups komen moeilijk de markt op
Start-ups hebben vaak niet de middelen om innoverende producten op de (Nederlandse) markt te
brengen. Hierbij gaat het niet zo zeer om monetaire middelen, maar om de data die zij nodig
hebben om de algoritmes van AI-producten te ontwikkelen. Deze data zijn vaak in handen van de
grote producenten en worden zelden gedeeld. Hierdoor wordt het voor hen heel moeilijk om
innovatieve producten te bouwen.
Overwegingen bij het onderwijslab
1) Houd rekening met de markt door het onderwijslab toegankelijk te houden voor kleine bedrijven
en startups om bestaande aanbieders te prikkelen tot innovatie.
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2) Overweeg om marktfalen te adresseren, door te investeren in innovatie met een lange
terugverdientijd en/of innovatie voor doelgroepen die te klein zijn om rendabel door de markt
bediend te worden.

De wetenschap
Onvoldoende interactie met scholen en aanbieders
Onderzoekers vinden het soms lastig om onderzoeksvragen te formuleren die bijdragen aan
vraagstukken uit de praktijk, mede omdat de praktijk zoveel verscheidenheid kent en ook richting
hen vaak geen duidelijke vraagarticulatie heeft.
Ook is er weinig interactie tussen (academische) onderzoekers en de producenten van digitale
onderwijsproducten. Hierdoor is er niet alleen weinig zicht op de effectiviteit van producten, maar
missen ontwikkelaars ook vaak de kennis over pedagogisch-didactische principes die nodig is om
effectieve, evidence-informed en/of evidence-based digitaliserings- en AI producten te maken.
Tegelijkertijd hebben onderzoekers hierdoor moeilijker toegang tot de data die ze nodig hebben.
Overwegingen bij het onderwijslab
1) Onderzoekers in het onderwijslab kunnen aanbieders ondersteunen in het ontwikkelen van
evidence-informed en evidence-based producten.
2) Onderzoekers in het onderwijslab kunnen de effectiviteit van producten inzichtelijk maken, mits
zij toegang krijgen tot data van aanbieders.

Wetgeving en beleid
Beperkte harde sturing en specifiek beleid
Duurzame innovatie voor het onderwijsveld als geheel wordt ook bemoeilijkt door het primair
gebruik van zachte sturing. Dit heeft te maken met een sturingsfilosofie die in de afgelopen jaren
meer professionele en financiële autonomie aan schoolbesturen heeft gegeven. Enerzijds heeft een
omslag van centrale, aanbod gestuurde financiering met landelijke schoolbegeleidingsdiensten en
pedagogische centra plaatsgemaakt voor decentrale, vraaggestuurde financiering via de lump sum
(Onderwijsraad, 2019). Anderzijds is de Tweede Kamer sinds de commissie-Dijsselbloem
terughoudender geworden in het voeren van regie via wetgeving en andere harde
sturingsinstrumenten (Onderwijsraad, 2014). In plaats daarvan kiezen opeenvolgende kabinetten
voor verschillende vormen van zachte sturing, via netwerken, coalities en subsidies, zoals op het
gebied van professionalisering van leren, burgerschap of gelijke kansen. De mate waarin scholen
(soms tegengestelde) beleidsboodschappen krijgen is dermate hoog dat inmiddels van
sturingsoverload wordt gesproken.48
Tegelijk is er in Nederland weinig specifiek beleid voor digitale innovatie en AI in het onderwijs.
Hierdoor is het bijvoorbeeld onduidelijk wat er met de data van leerlingen gebeurt en hebben
leerlingen, ouders en leraren niet altijd toegang tot alle data.

48

Onderzoekers stellen dat een kerncompetentie van schoolleiders is om als hitteschild voor hun eigen
organisatie te fungeren, om te voorkomen dat externe partijen leraren van hun werk af houden (Waslander,
Hooge & Theisens, 2017).
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Onvoldoende aandacht voor verbetering van innovatiesystemen
De Nederlandse overheid is nog weinig gericht op het verbeteren van innovatiesystemen als
geheel.49 Daarbij hoort het formuleren van strategische richtingen waar partijen zich op kunnen
oriënteren, het bevorderen van goede netwerken, stimulerende reguleringen en het inrichten van
ondersteunende instituties. Het eenrichtingsverkeer van onderzoeks- en onderwijsinstellingen
overheerst nog, terwijl sterkere verbinding met de vragen uit het onderwijs nodig is.
Bij het verbeteren van innovatiesystemen hoort het organiseren van responsiviteit. Dat kan door
middel van adaptatie (aanpassingsvermogen van het onderwijs, ruimte voor variatie en
experimenten) en het aannemen een proactieve houding (van fouten leren, op toekomstige
problemen en kansen anticiperen), zo constateert de WRR. Daar kan het onderwijslab voor AI en
digitale innovatie in substantiële mate in voorzien.
Weinig aandacht voor internationale aspecten onderwijsinnovatie
Naast de onderwijsspecifieke context spelen ook internationale aspecten een rol. In bijna elke
sector komt de vraag nu op: wat willen we wel en niet vanuit het buitenland betrekken en hoe
houden we zelf regie op de technologie? Een sector waar dit sterk zichtbaar is, is de telecom,
waarbij continu wordt nagedacht welke producten (uit welke landen) mee mogen dingen naar
opdrachten. Ook voor het onderwijs kan een dergelijke vraag nu en in de toekomst relevant zijn,
wanneer nagedacht wordt over het innovatie ecosysteem. Gegeven dat er in het buitenland, met
name in China, op dit moment fors geïnvesteerd wordt in onderwijsinnovatie wordt het ook voor
Nederland en Europa relevant om deze internationale dimensie steeds meer mee te nemen bij het
maken van beleid en stimuleren van innovatie.
Overwegingen bij het onderwijslab
1) Er is behoefte aan het zelf ontwikkelen van (2e orde) kennis om actief bij te dragen aan het
gesprek over en de ontwikkeling van digitale innovatie in het onderwijs

49

WRR (2013). Naar een lerende economie.
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4.3

Oplossingsrichting en overwegingen
Bovenstaande knelpunten laten zien dat het huidige ecosysteem nog niet voorziet in voldoende en
gecontroleerde innovatie, waardoor de ontwikkeling en adaptatie van digitale innovatie en AI in het
onderwijs niet altijd snel, effectief en weloverwogen genoeg wordt uitgevoerd.
Verschillende organisaties hebben al voorwaarden opgesteld en suggesties gegeven om een
gedeelte van de knelpunten op te lossen. De Onderwijsraad en de sectorraden doen verschillende
voorstellen om tot een sterkere kennisinfrastructuur en een lerend ecosysteem te komen. Waar de
Onderwijsraad (2019) meer de nadruk legt op de wijze waarop de kwaliteit van onderwijs verhoogd
kan worden, leggen de sectorraden (2019) een grotere nadruk op het creëren van verbindingen in de
kennisinfrastructuur.

Succesvol samenwerken
Om te komen tot succesvolle samenwerking in het onderwijsveld moet er op verschillende niveaus
en in verschillende processtappen worden geinvesteerd. De Onderwijsraad (2019) onderscheidt vijf
processen van co-creatie:
•

Het articuleren van de vraag of de eisen waaraan het product of de dienst tegemoet moet
komen (vraagarticulatie)
• Het ontwerpen van het product of de dienst (‘co-design’)
• Het daadwerkelijk tot stand brengen van de dienst of het product (co-productie)
• Het testen en evalueren van het gebruik van het product of de dienst
• Het delen van informatie over diensten en producten met andere partijen
In elke van deze processen kan co-creatie plaatsvinden, waarbij scholen, onderzoekers en aanbieders
op een gelijkwaardige wijze samen optrekken. Wanneer initiatieven meerdere van deze cocreatieprocessen combineren, zijn ze vaker succesvol. In de praktijk zal de rol van leraren en scholen
in co-creatieprocessen beperkt worden door de hoeveelheid tijd die ze kunnen investeren. Zo zijn er
meerdere condities voor succesvolle co-creatie.
In verschillende onderzoeken naar duurzame innovatie en co-creatie in het onderwijs worden
voorwaarden voor succes geïdentificeerd. Typisch maakt men onderscheid tussen condities op
verschillende niveaus (Onderwijsraad, 2019):
•
•

Randvoorwaardelijke condities zoals voldoende tijd, middelen en ondersteuning
Individuele condities zoals kennis en inzicht in het thema, betrokkenheid en invloed op de
innovatie
• Relationele condities zoals mogelijkheden om met elkaar te overleggen en kennis te delen,
gedeelde waarden en een gevoel van gemeenschap
• Innovatie-specifieke condities, zoals focus op kernprocessen in het onderwijs,
mogelijkheden om de innovatie op maat toe te passen in scholen en het monitoren van
resultaten
• Leiderschapscondities gericht op het faciliteren van kennisdeling het verbinden van
innovatie met de visie en doelen van de school, en vice versa.
Niet al deze condities hoeven tegelijkertijd vervuld te worden om tot duurzame innovatie te komen.
Zo laat onderzoek zien dat sterke interpersoonlijke relaties kunnen compenseren voor het ontbreken
van andere condities (März, Gaikhorst, Mioch, Weijers & Geijsel, 2017).
De sectorraden adviseren daarnaast om meer dan nu het geval is verbindingen te leggen tussen
partijen in de bestaande infrastructuur en gerichte aanvullende investeringen te doen in de
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kennisinfrastructuur. Zij constateren knelpunten in vrijwel alle processen die tot relevante inzet van
kennis voor de onderwijspraktijk leiden, van vraagarticulatie, kenniscreatie, kennisorganisatie,
kennisdeling tot kennisbenutting (2019).
Overwegingen voor het onderwijslab
1) Zet in op co-creatie, en maak per co-creatieproces afspraken over de verdeling in regie en
uitvoering tussen de partijen.
2) Investeer in de condities voor succes, met extra aandacht voor sterke interpersoonlijke relaties.
3) Zoek verbinding met bestaande organisaties (landelijk en regionaal), websites en netwerken
4) Voor actieve deelname aan het Onderwijslab, dienen de randvoorwaarden op orde te zijn.
Specifiek gaat het om voldoende beschikbare tijd voor leraren en schoolleiders, een lerende cultuur,
verandercapaciteit en professionalisering. Waar die randvoorwaarden niet op orde zijn, kan het
Onderwijslab overwegen om die te faciliteren.
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Verbinden en versterken van innovatieniveaus
Om succesvolle digitale innovatie te realiseren is het van belang dat er een innovatiefunnel
ontstaat. Deze start met fundementeel onderzoek (vaak op universiteiten) en eindigt met een
nieuw toegepaste methodiek of systeem in de gebruikersomgeving (in dit geval de scholen/
leeromgeving).
De Technology Readiness Levels (TRL’s) zijn een veelgebruikte methodiek om de verschillende
niveaus in deze innovatiefunnel te omschrijven. De TRL’s worden door o.a. Europese Commissie en
de RvO gebruikt om de mate van ontwikkeling van een technologie aan te geven.50
Technology Readyness Levels
1) Basic principles observed
Deze fase wordt gekenmerkt door fundamenteel onderzoek. De basisprincipes van de technologie zijn
geobserveerd en er zijn aannames over de werkingsprincipes van deze technologie. Hier is echter nog geen
experimenteel bewijs voor beschikbaar.
2) Technology concept formulated
Het technologisch concept en het mogelijke toepassingsgebied is geformuleerd.
3) Experimental proof of concept
De eerste laboratoriumtesten zijn afgerond met een ‘proof of concept’ als resultaat.
4) Technology validated in lab
Het proof of concept wordt gevalideerd in laboratorium-omgeving, veelal met behulp van ruwe (low-fidelity)
prototypes op kleine schaal.
5) Technology validated in relevant environment
De technologie is getest en gevalideerd in een relevante omgeving. Hierbij worden vaak functionele en
geraffineerde (high-fidelity) prototypes gebruikt.
6)Technology demonstrated in relevant environment
De werking van de technologie wordt in een relevante omgeving gedemonstreerd. De prestaties van het
prototype zijn nog niet geoptimaliseerd voor de operationele omgeving. Met behulp van deze demonstratie
wordt het technisch werkingsprincipe aangetoond.
7) System prototype demonstration in operational environment
De technologie is geïntegreerd in de uiteindelijke operationele omgeving. De focus ligt nu op zaken zoals
productie en certificering.
8) System complete and qualified
De technologie presteert naar behoren en de laatste productieproblemen zijn opgelost.
9) Actual system proven in operational environment
De technologie is technisch en commercieel gereed. De volgende stappen zijn productie en marktintroductie.

Innovatie in het onderwijs in Nederland wordt gekenmerkt door een invulling aan beide kanten van
het spectrum maar beperkte inzet op het middenstuk.
•
•

•

50

TRL 1, en in mindere mate TL2, vinden primair plaats op de universiteiten. Het budget is
hier wellicht niet toerijkend maar de omgeving en expertise is in Nederland aanwezig.
TRL 7, 8 en 9 worden door bedrijven (nationaal en internationaal) gerealiseerd. Echter
zonder voldoende aansluiting bij de eerdere innovatieniveaus sluiten de ontwikkelde
systemen onvoldoende aan bij de behoefte uit het veld en bestaande wetenschappelijke
inzichten.
TRL 3,4,5,6 worden beperkt uitgevoerd. In sommige gevallen verbreden universiteiten een
onderzoek deze kant op en gaan ze meer naar de toepassing kijken en ook bedrijven maken

Innovencio, ‘Technology Readiness Levels’, 2017.
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weleens een stap in deze richting echter is er geen plek waar deze stappen van TRL
structureel worden uitgevoerd.

Overwegingen voor het onderwijslab
1) Er is behoefte aan een structurele invulling van de TRLs 3,4,5 6 en 7.
2) Het is zinnig om te investeren in het verbinden van partijen die actief zijn in verschillende TRLs
wanneer zij op voor elkaar relevante onderwerpen werken.
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5.

De rol en inrichting van
(innovatie)labs
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5.

De rol en inrichting van (innovatie)labs
Innovatielabs spelen een steeds prominentere rol bij – met name –
maatschappelijke innovatie. Toenemend besef van de complexiteit van de
uitdagingen alsmede toegenomen mogelijkheden om op locatie toch een
controleerbare omgeving te creëren spelen hierbij een belangrijke rol. In dit
hoofdstuk worden de verschillende vormen van deze innovatielabs
beschreven. Dit aan de hand van theorie maar vooral ook met behulp van veel
voorbeelden waarvan de details zich in bijlage 2 bevinden. Door het hoofdstuk
heen worden lessen getrokken ten aanzien van het onderwijslab. Soms al met
een duidelijk richting maar in de meeste gevallen als belangrijke overweging
ten aanzien van de oprichting van het lab. Reeds opgedane inzichten uit de
eerdere hoofdstukken worden meegenomen in deze overwegingen.

5.1

Rol van innovatielabs
Innovatie is van alle tijden. Het vindt plaats in de dagelijkse praktijk, in wetenschappelijke
laboratoria en in het bedrijfsleven. In toenemende mate werken alle betrokken actoren echter
samen aan innovatie in speciaal daarvoor ingerichte plekken. Met name waar het gaat om
maatschappelijk complexe problemen, vaak in combinatie met snelle technologische
veranderingen, wordt er gekozen voor een lab. Een uitgebreide studie van het Rathenau Instituut
uit 2017 concludeerde dat 'living labs een veelbelovende aanpak kunnen zijn voor het ontwikkelen
en testen van praktische toepasbare innovaties voor complexe maatschappelijke uitdagingen zoals
klimaatverandering, duurzaam transport en mobiliteit, duurzame energie, voedselzekerheid,
gezondheid van een vergrijzende bevolking en veiligheid'.
“Belangrijke redenen voor de opkomst van open (innovatie) labs zijn a) toenemend
besef dat problematiek complex en sterk afhankelijk van de omgeving is, b)
toenemende mogelijkheden om buiten de traditionele laboratoria omgeving een lab
achtige omgeving te creëren met behulp van camera’s en sensoren, c) toenemende
rol van lokale overheid in het adresseren van (stedelijke) problematiek met
aandacht voor lokale omgeving.”
- Jos van den Broek, Rathenau Instituut
De terminologie die gebruikt wordt om dit soort labs te omschrijven is divers (innovatielab,
livinglab, lab, etc.). Daarnaast wordt de term ook op veel plekken gebruikt zonder dat er sprake is
van een inrichting op deze basis. In dit document wordt aangesloten bij de definitie die ook
gebruikt wordt door het Rathenau Instituut: ‘een living lab is zowel een fysieke locatie als een
gezamenlijke aanpak, waarin verschillende partijen experimenteren, co-creëren en testen in een
levensechte omgeving, afgebakend door geografische en institutionele grenzen’ (Schliwa en
McCormick, 2016).
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Type innovatielabs in Nederland
In Nederland zijn meer dan 100 initiatieven die zich omschrijven als living lab. Het merendeel hiervan bevindt
zich in de grote en/of universiteitssteden. Veel voorkomende onderwerpen waar labs voor gebruikt worden
zijn: duurzaamheid (hernieuwbare energie, transport of circulaire economie), zorg (langer thuis wonen),
stadsvernieuwing of sociale weerbaarheid. Bekende labs in Nederland zijn The Green Village in Delft, en De
Waag Society in Amsterdam en het NELL in Leiden.
Er worden vier type labs onderscheiden:
1. Open wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten: open wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten. Dit type
betreft samenwerking in onderzoek tussen kennisinstellingen en bedrijven waarbij gebruik wordt gemaakt
van de wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten van de kennisinstelling.
2. Fieldlabs van de maakindustrie: betreft samenwerking tussen (met name) bedrijven onderling en met
kennisinstellingen om te experimenteren met en leren over het toepassen van nieuwe technologieën in
productiemethoden. Vaak gaat het om het om het benutten van digitalisering door de maakindustrie. Vaak
gaat het om ‘triple-helix’ samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en (regionale) overheid.
3. Commerciële stedelijke testfaciliteiten: met name bedrijven testen (prototypes van) innovatieve
producten en diensten in een levensechte situatie met eindgebruikers. Lokale overheden zijn vaak betrokken
vanwege hun verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte en/of omdat ze innovatie en innovatieve
bedrijvigheid in hun gemeente of regio willen stimuleren.
4. 'Echte' living labs: hierbij vindt co creatie plaats tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden,
maatschappelijke organisaties en gewone mensen (burgers, consumenten) die wordt georganiseerd om
oplossingen te zoeken voor complexe maatschappelijke opgaven en transities.
Living Labs, Rathenau, 2017

Haalbaarheidsstudie Onderwijslab AI – september 2020
60

5.2

Bestaande onderwijslabs
In Nederland bestaan er nog geen voorbeelden van onderwijslabs die in brede opzet innovatie in het
onderwijs stimuleren. Internationaal gezien zijn er echter wel enkele aansprekende voorbeelden.
Beide hieronder beschreven labs zijn primair te typeren als living lab, echter om als volledig living
lab te functioneren zou er nog meer mandaat moeten liggen bij de daadwerkelijke gebruikers
(leerlingen en leerkrachten).
LearnLab in Pittsburgh
Het Learnlab is in onderwijslab dat verbonden in aan Carnegie Mellon University in Pittburg
(Verenigde Staten). In dit lab wordt in een schoolomgeving interdisciplinair onderzoek gedaan naar
hoe leerlingen leren. De doelen van het lab zijn om onderzoeksfaciliteiten te creëren die
experimenteren in een veldsetting, datacollectie en datamining bevorderen en om met behulp van
big data wetenschappelijke kennis met betrekking tot (robuust) leren te verbeteren. In het lab
werken diverse onderzoekers (o.a. onderwijskundigen, data scientists en computer scientists),
aanbieders van onderwijsproducten en scholen samen. Zo kunnen scholen zich aanmelden als
testlocatie, en kunnen bedrijven zich aanmelden om een onderzoek te sponsoren of om hun
medewerkers trainingen over evidence-based research te laten volgen.
UCL Educate in London
UCL Educate is in een onderwijslab dat verbonden is aan University College London (Verenigd
Koninkrijk). In dit lab worden acceleratorprogramma’s georganiseerd voor startups en innovators
die educatieve technologieën (EdTech) ontwikkelen. Het doel van deze programma’s is om ervoor
te zorgen dat de EdTech die ontwikkeld wordt zo veel mogelijk gestoeld is op onderzoek over hoe
leerlingen leren en hoe technologie daar invloed op heeft. Deelnemende bedrijven kunnen na
succesvolle deelname een keurmerk krijgen om te laten zien dat zij zich bij de ontwikkeling van hun
producten bewust zijn van relevante wetenschappelijke kennis, of zelfs wetenschappelijk bewezen
concepten toepassen.
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5.3

Vormen en inrichtingskeuzes
Bij het opzetten en inrichten van een nieuw lab zijn er verschillende belangrijke inrichtingskeuze te
maken. Vrijwel al deze keuzes zijn terug te leiden naar de doelstelling van het lab. Daarnaast spelen
ook het bestaande institutionele veld en marktdynamieken een belangrijke rol. De volgende
vraagstukken worden behandeld:
•
•
•
•
•
•

Doelstelling en functionaliteiten: Wat is de doelstelling van het lab? Welke
functionaliteiten passen daarbij?
Partners: Met welke partners wordt het lab opgezet? Wat zijn de onderlinge verhoudingen?
Inrichting: Wat is de fysieke inrichting van het lab? Betreft een off- of juist online
omgeving?
Governance: Op welke manier wordt de governance van het lab ingericht?
Financiering: Hoe wordt de financiering van het lab vormgegeven?
Disseminatie: Op welke manier kan disseminatie geborgd worden?

Per inrichtingsvraag wordt er een algemene introductie gegeven en aangegeven welke keuzes er
zijn. Vervolgens worden er overwegingen gemaakt ten aanzien van een mogelijke onderwijslab.
Systematische analyse van bestaande labs
De inzichten in de dit hoofdstuk komen uit bestaande rapporten, interviews en uit een systematische analyse
van 15 labs in Nederland. De details van deze analyse zijn te vinden in bijlage B2.
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5.3.1 Doelstelling en functionaliteiten: innovatie en werkplaats
Labs kunnen een bredere of smallere inrichting hebben afhankelijk van de doelstelling. Voor het
breedste model wordt vaak een Universitair Medisch Centrum als voorbeeld genomen. Bij een UMC
komen zorgverlening, onderzoek en opleiding volledig samen op één locatie.
Dit in tegenstelling tot labs met een beperktere doelstelling. Voorbeelden hiervan zijn het Smart
Energy Lab in Utrecht (waar op één specifieke locatie geëxperimenteerd wordt met één oplossing)
of het Future Care Lab Mobiele Zorglab (waar zorgaanbieders- en leerlingen een tour kunnen
krijgen door een ruimte waarin de nieuwste zorginnovaties tentoon worden gesteld).
De inrichting en functionaliteiten van een lab zijn terug te leiden naar de doelstelling. Voert het lab
zelf nieuw onderzoek uit of test het juist bestaande technologieën in de Nederlandse context? Gaat
het lab de regie voeren of gaat het juist vraag gestuurd werken? Moet het lab vooral inspireren en
delen of zelf antwoorden formuleren? In tabel 1 wordt voor de belangrijkste functionaliteiten
beschreven welke afwegingen een rol spelen bij de wens om deze wel of niet in te richten.
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Functie
Regie

Afwegingen
▪ Stimuleren van wenselijke digitale
ontwikkelingen
▪ Keurmerk voor goede digitale
innovatie

Maatschappelijk

▪ Inzicht geven in opties en
gevolgen voor beleid
▪ Inzicht geven in ethische
implicaties
▪ Inzicht geven in juridische
vraagstukken

Innovatie
aanjagen

▪ Ontwikkeling en testen van
nieuwe technologie
▪ Bestaande ontwikkeling
versnellen
▪ Onderzoeken waar marktfalen
waardevolle innovatie in de weg
staat

Werkplaats

▪ Verbinden onderzoek en praktijk
▪ Verbinden onderzoek en
(beroeps)opleidingen
▪ Professionalisering: opleidingen
en bijscholing

Nuttig wanneer er nog behoefte is aan
sturing op de vraagstukken. Welke
onderwerpen en vragen moeten in het lab
beantwoord worden. Minder relevant wanneer
er alle sterke kennispartners actief zijn in het
veld. In dat geval is het mogelijk de agenda op
andere manier vorm te geven.
Nuttig wanneer er een belangrijke
ethische/juridische component zit aan de
onderwerpen in het lab. Daarnaast ook hier
relevant of deze functie al in het veld wordt
vervuld. Wanneer het veld al voldoende
voorziet in deze expertise kan deze ook via
een partnerschap betrokken worden.
De kern van de meeste labs. Relevant wanneer
er behoefte is aan het evalueren van
bestaande maar nog niet toegepaste
technologieën. In isolatie betreft deze functie
alleen een testcentrum met relatief
gestandaardiseerde testmethodieken.

Nuttig wanneer er voldoende
innovatiemogelijkheden zijn maar er vooral
behoefte is aan een pioniersrol. Daarnaast
nuttig wanneer adoptie in het veld sterk
afhankelijk is van de mogelijkheden van de
professional om met de innovatie om te gaan.
Bij complexe maatschappelijke onderwerpen
vaak noodzakelijk voor draagvlak.

Topreferent

▪ Voor gebruikers met zeer
specifieke vragen en/of behoeften

Nuttig/mogelijk wanneer de eindgebruikers
van het lab mobiel zijn en grote diversiteit
hebben. NB: alleen in te richten bij voldoende
schaal en nauwe samenwerking met
wetenschap. Vaak een functie die pas op
termijn wordt ingericht wanneer het lab
voldoende expertise heeft opgebouwd.

Kennisdelen

▪ Vraagbaak voor potentiële
gebruikers

Nuttig wanneer kennisdisseminatie essentieel
is. Het belang van kennisdisseminatie neemt
toe naarmate de autonomie lager in het veld
ligt. Wanneer er mogelijkheden zijn om meer
top-down innovatie te implementeren is
kennisdelen van minder cruciaal belang. Ook
wanneer vooral een cultuuromslag nodig is is
kennisdelen cruciaal.

▪ Voorbeeld voor beroepsveld

Tabel 2: Overzicht van mogelijke functies en belangrijke afwegingen
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Overwegingen bij het onderwijslab
1) In het onderwijslandschap bestaan al verschillende partijen die een regie of maatschappelijke
functie vervullen. Denk aan de Onderwijsraad, Kennisnet en OCW. Ook bemoeit de media en het
politieke veld zich actief met het onderwijs. Op het gebied van innovatie aanjagen en het bieden
van een werkplaatsfunctie zijn er veel minder partijen/locaties actief.
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5.3.2 Mogelijke partners
In vrijwel alle gevallen is een lab een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen.
Afhankelijk van de doelstelling, functies en het gekozen model varieert dit van twee tot tientallen
betrokkenen. Bij labs met een veelheid aan betrokkenen is er in de meeste gevallen wel sprake van
één partij die co-ordineert/regie voert.
De meeste labs in Nederland kennen tenminste drie type partijen: een onderzoekspartij, een of
meerdere partijen uit het bedrijfsleven, en een publieke partij (Rathenau, 2017).

Belangrijkste actoren bij Nederlandse living labachtige initiatieven zijn
overheid, wetenschap en het bedrijfsleven
Netwerk van actoren in living lab- achtige
initiatieven

Deelname organisaties in living lab-achtige initiatieven
(als % van totaal, meerdere organisaties per initiatief)

Bron: Livings Labs in Nederland – Rathenau instituut 2017

3

Het aantal en type partners is wederom sterk afhankelijk van de gekozen doelstelling en
functionaliteiten. Per functionaliteit is in onderstaande tabel aangegeven welk type partner daarbij
het beste betrokken kan worden.
Wat betreft het aantal partners geldt over het algemeen: hoe meer partijen bij een initiatief
betrokken zijn, hoe meer regie er nodig is om de samenwerking goed te laten verlopen.
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Tabel 3: Overzicht van mogelijke functies en mogelijke partners

Functie
Regie

Mogelijke type partners
▪ Stimuleren van wenselijke
digitale ontwikkelingen
▪ Keurmerk voor goede digitale
innovatie

Maatschappelijk

▪ Inzicht geven in opties en
gevolgen voor beleid
▪ Inzicht geven in ethische
implicaties

▪ Toezichthouders, inspectie, de Autoriteit
Persoonsgegevens of een onafhankelijk
instituut als een universitair centrum
▪ Ministerie, sectorraden
▪ Universiteit, aanbieders, uitvoerders
▪ Ethische Adviesraad
▪ Beleidsadviseurs

▪ Inzicht geven in juridische
vraagstukken
Innovatie
aanjagen

▪ Ontwikkeling en testen van
nieuwe technologie

▪ Universiteit, aanbieders, uitvoerders
▪ Opleidingen

▪ Bestaande ontwikkeling
versnellen
▪ Onderzoeken waar marktfalen
waardevolle innovatie in de weg
staat
Werkplaats

▪ Verbinden onderzoek en praktijk

▪ Universiteit, aanbieders, uitvoerders

▪ Verbinden onderzoek en
(beroeps)opleidingen

▪ Opleidingen

▪ Professionalisering: opleidingen
en bijscholing
Topreferent

▪ Voor gebruikers met zeer
specifieke vragen en/of
behoeften

▪ Universiteit, aanbieders, uitvoerders

Kennisdelen

▪ Vraagbaak voor potentiële
gebruikers

▪ Universiteit, aanbieders, uitvoerders
▪ Kennisinstituten

▪ Voorbeeld voor beroepsveld
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Aantal partners
Het aantal partners dat gewenst is hangt ook samen met de functionaliteiten van het lab. Er zijn wel
een aantal overwegingen met betrekking tot zowel het onderwijsveld als het onderzoeksveld in
Nederland die in alle gevallen belangrijk zijn.
Voor het onderwijsveld geldt dat het Nederlandse stelsel uniek is in de mate van autonomie die
scholen hebben, met name in hoe ze hun onderwijs organiseren en vanuit welke denominatie of
waardeoriëntatie.
Daarnaast is het onderzoeksveld in Nederland op AI, digitale innovatie en onderwijs geclusterd bij
enkele universiteiten. Het ligt voor de hand om één van deze partijen te betrekken bij het
onderwijslab.
Voorbeeld van lab met brede partnergroep: Ggz elab in Eindhoven
Het eLab is een ecosysteem voor innovatie binnen GGzE. Het is ontstaan vanuit de wens om een heel nieuw
zorgsysteem in te richten waarin de cliënt écht centraal staat en zelf regie kan nemen over het eigen
herstelproces. De initiator van het lab is GGZ Eindhoven. Binnen het lab werkt een brede groep partners
samen waaronder een aantal universiteiten, grote (bv. Philips) en kleine bedrijven, verschillende zorg- en GGz
instellingen, gemeente Eindhoven en een aantal andere proeftuinen. De regie licht bij GGZ Eindhoven maar in
de uitvoering van verschillende projecten wordt vrijwel altijd samengewerkt met één of meerdere partners.

Samenwerkingsvorm
Om tot een keuze te komen voor het type en aantal partners is essentieel om rekening te houden
met succesfactoren voor een coöperatieve en effectieve samenwerking. Recent onderzoek naar
academische werkplaatsen in het onderwijs laat zien dat er een aantal succescondities zijn:51
Partners hebben een gedeelde uitdagingen, waarbij alle partijen samenwerken aan een
gemeenschappelijk doel, met producten voor de eigen context. Onderzoek is vooral
succesvol als het relevant is voor de praktijk.
2. Partners voelen een gedeelde verantwoordelijkheid, community vorming, gekenmerkt
door vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid, erkenning van elkaars expertise en
gelijkwaardigheid.
3. Partners zijn gewend om onderling afstemmen, veelvuldige interactie en communicatie,
om de taken en verantwoordelijkheden goed af te stemmen en te beleggen.
1.

Deze succescondities zijn voor het onderwijsveld specifiek door vertaald naar eigenschappen
waarover school/schoolbesturen moeten beschikken om succesvol mee te kunnen werken in
werkplaats/lab.
Voldoende verandercapaciteit hebben, zowel qua professionele vaardigheden van
docenten (samenwerken, kennis delen), als schoolleiderschap.
2. Voldoende ruimte en tijd maken voor professionalisering, waarbij de schoolleiding dit
stimuleert en monitort. De schoolleider moet ook zorgen dat de activiteiten in het lab
aansluiten bij de behoeftes van de school.
3. Een cultuur hebben waarin vragen stellen en onderzoek doen normaal en geaccepteerd is.
Met andere woorden, waar een leercultuur bestaat.
1.

51

Zuiker et al. (2017). Succesvolle werkplaatsen: wat is er nodig voor een vruchtbare
onderzoekssamenwerking tussen onderwijspraktijk, hogescholen en universiteiten?
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Overwegingen bij het onderwijslab
Voor een mogelijk onderwijslab moeten overwegingen gemaakt worden met betrekking tot zowel
het type partners, als het aantal partners en de samenwerkingsvorm.
1) Het Nederlandse onderwijslandschap is sterk pluriform en verspreid door het land. In dat licht is
het aan te raden om een vorm te kiezen waarbij meerdere scholen en/of schoolbesturen kunnen
participeren in de verschillende varianten van het onderwijslab. Hierdoor wordt draagvlak
gecreëerd en zijn inzichten beter generaliseerbaar zijn naar alle Nederlandse scholen. Dat geldt
voor zowel het po als het vo.
2) Aan te raden is ruimte te creeren zodat verschillende universteiten/onderzoekscentra kunnen
deelnemen. Deze brengen ieder hun eigen expertise mee. Bestaande interuniversitaire
samenwerkingen, zoals het ICO en het ICS, laten zien dat dit ook een werkbaar model is.
Op basis van het overzicht van mogelijke functies en mogelijke partners lijkt de basisconfiguratie
voor een onderwijslab te bestaan uit de onderstaande drie typen:
1) Kennis & onderzoekscentra: één of meerdere universiteiten/ hogescholen/ kenniscentra;
2) Gebruikers: één of meerdere scholen/ schoolbesturen; en
3) Aanbieders: één of meerdere aanbieders van AI/digitale innovatie producten
Afhankelijk van de gekozen functionaliteiten en doelstellingen van het lab kunnen partners uit deze
categorieën worden aangevuld.
Indien een onderwijslab bijvoorbeeld ten doel heeft ook om bestaande en nieuwe leraren en
schoolleiders te professionaliseren, zijn de pabo’s en leraren- en schoolleidersopleidingen voor de
hand liggende partners. Ook zouden bestaande kennisinstituten, zoals Kennisnet, een logische
samenwerkingspartij zijn als een van de functionaliteiten van het lab kennisdeling zou zijn.
Indien het lab een regie of maatschappelijke functie heeft geldt dat betrokkenheid van ethische
experts en beleidsadviseurs is vereist. Dat kunnen bestaande gremia (zoals de Ethische Adviesraad),
beleidsadviseurs van relevantie ministeries, of adviesraden (zoals Onderwijsraad of Autoriteit
Persoonsgegevens) zijn. In tabel 3 wordt per type een overzicht gegeven van de mogelijke partners.
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Tabel 4: Mogelijke partners voor het Nederlandse onderwijslab AI

Onderwijs
PO-Raad
▪ Sectororganisatie voor het
primair onderwijs
VO-Raad
▪ Sectororganisatie voor het
voortgezet onderwijs
Kennisnet
▪ Publieke organisatie voor
onderwijs en ict
Onderwijsraad
▪ Onafhankelijke adviescollege van
de regering en het parlement
Schoolbesturen
Schooldirecteuren
Beroepsverenigingen en
lerarenorganisaties
▪ Docenten (po en vo)

Bedrijfsleven
Ontwikkelaars/uitgeverijen
lesmethoden
▪ Malmberg
▪ Noordhoff
▪ Thieme Meulenhoff
▪ Zwijsen
▪ Etc.
Leveranciers digitale (onderwijs)
producten
▪ Unilogic
▪ APS IT diensten
▪ Etc.
Aanbieders AI producten
onderwijs
▪ Snappet
▪ Oefenweb/Prowise Learn
▪ Gynzy
▪ Learnbeat
▪ Etc.

Onderzoeks en
opleidingsinstituten
Universiteiten
▪ Onderwijswetenschappers
▪ AI onderzoekers
VOR
(vereniging voor onderwijs research)
Hogescholen
▪ Lectoraten
▪ Pabo opleidingen
VELON
(vereniging van, voor en door
lerarenopleiders)

Overheid
Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap
▪ Directie Kennis
▪ Directie PO en directie VO
Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat
▪ Directie Digitale Economie
Gemeenten
Inspectie van het Onderwijs

NRO
(Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek)

Startups AI producten onderwijs
▪ Leerlevels
▪ Etc.
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5.3.3 (Fysieke) inrichting: een fysiek of digitaal lab, met een of meerdere locaties
Labs bestaan in verschillende vormen. Afhankelijk van de doelstelling, de contextafhankelijkheid
van het probleem en het maatschappelijk landschap kan er gekozen worden voor verschillende
inrichtingen.
Een fysiek lab met
meerdere locaties

Een digitaal lab
met één centrale actor

Een lab met één locatie waar
het team functioneert en de
projecten worden uitgevoerd

Een lab met meerdere
uitvoeringslocaties. Vaak één
centrale locatie van waaruit het
team opereert aangevuld met
locaties verspreid over het land
waar experimenten lopen

Een digitaal lab/netwerk dat
wordt gerund door een centraal
team. Experimenten kunnen
wel op fysieke locaties worden
uitgevoerd maar het lab heeft
zelf geen faciliteiten.

Een digitaal netwerk waarbij
ook het organiserende team
decentraal werkt. Experts op
verschillende locaties vormen
samen het lab

Eenvoudige structuur en
afstemming
Alle kennis op één plek

Eenvoudig gebruik te maken
van verschillende expertise in
het land
Eenvoudig in verschillende
contexten te experimenteren

Maakt gebruik van bestaande
kennisinfrastructuur

Eenvoudig gebruik maken van
epxertise en kennis door het
hele land

Beperkte mogelijkheden om in
verschillende lokale contexten
te experimenteren
Beperkte bereikbaarheid en
zichtbaarheid in het gehele land
Hogere kosten dan bij een
digitaal lab

Meerdere locaties brengt
operationele en logistieke
kosten met zich mee
Complexer om centrale regie in
te richten

Zichtbaarheid en regie inrichten complexer
Complexer om experimenten de showcasen
Complexer om een wederzijdse leeromgeving te creeren die zichzelf
continue versterkt

Één centraal fysiek lab

Omschrijving

Voordelen

Nadelen

Een digitaal lab met
netwerk aan partijen

Labs op een fysieke locatie
Het merendeel van de (living) labs heeft een fysieke locatie tot zijn beschikking. Vaak is deze plek
ook het middelpunt van het lab. Zowel de uitvoering van projecten als de organisatie van het lab
zijn op deze plek aanwezig. Dit is in de meeste gevallen gedreven door het feit dat het lab
problematiek aanpakt die vraagt om een fysieke locatie. Het testen van innovaties in de stad is
lastig buiten de stad vorm te geven, hetzelfde geld voor duurzaam wonen of duurzame mobilitiet.
De waarde van het lab zit deels in de aanwezigheid op een plek waar toepassing direct in een
‘praktijkachtige’ omgeving getest kunnen worden.
Voorbeeld van inrichting op één locatie: The Green Village in Delft
The Green Village in Delft is een living lab op de campus van de TU Delft. The Green Village biedt
wetenschappers en ondernemers de ruimte om parallel te ontdekken hoe innovaties in een technisch systeem
functioneren, te verkennen welke duurzame businessmodellen zullen werken, om in gesprek te gaan met
woningeigenaren, werknemers en kinderen over bijvoorbeeld hun kijk op privacy en veiligheid, en om samen
met beleidsmakers en toezichthouders de juiste kaders te scheppen. The Green Village is ingericht als fysieke
testlocatie op de TU Delft. Op deze testlocatie wordt zoveel mogelijk de praktijk naar binnen gehaald, er
staan bijvoorbeeld een aantal huizen op de testlocatie waar studenten daadwerkelijk wonen. Met de
gemeente zijn er afspraken gemaakt over tijdelijke ontheffingen van wet- en regelgeving om te kunnen
experimenteren met oplossingen die niet passen binnen bestaande regels.

De keuze voor één of meerdere locaties (centraal of decentraal) is sterk afhankelijk van de
contextafhankelijkheid van de problematiek en de benodige partners. Hoe hoger de
contextafhankelijkheid en hoe decentraler de partners georganiseerd zijn hoe meer reden er is om
op meerdere locaties in te richten. Bijkomend voordeel is dat direct een netwerk wordt gecreëerd.
Bestaande en nieuwe partners weten elkaar via het lab te vinden.
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Voorbeeld van uitvoering op meerdere locaties: The Learnlab in Pittsburg
De primaire locatie van het Learnlab in Pittsburg is de universiteit van Pittsburg. Echter voor de projecten en
experimenten werken ze nauw samen met een brede groep scholen. Het merendeel van deze projecten wordt
dan ook uitgevoerd op één van de deelnemende scholen zodat er ook hier zo goed mogelijk in de praktijk
getest wordt. Op deze manier doen een brede groep (aan verschillende) scholen mee aan het Learnlab. Dat
zorgt weer voor brede kennisuitwisseling en hoge bekendheid van het lab.
Voorbeeld van uitvoering op meerdere locaties: Innovation Center for Artificiële intelligentie (ICAI) in
Amsterdam
Het Innovation Center for Artificiële intelligentie (ICAI) is een landelijk initiatief gefocust op gezamelijke
ontwikkeling van AI technologieën waarbij de academische wereld, het bedrijfsleven en overheid
samenwerken. De hoofdlocatie is op het Sciencepark in Amsterdam aangevuld met labs in in Delft, Nijmegen
en Utrecht.

Digitale of mobiele labs
Labs waarbij vooral gefocust wordt op het delen van kennis kiezen er ook vaak voor om volledig
online te opereren zonder vaste fysieke locatie. Een online kennisplatform vormt vaak de kern van
het lab, aangevuld met fysieke bijeenkomsten om kennis te delen (denk aan congressen).
Voorbeeld mobiel lab: Het Mobiele Zorglab van ROC Midden Nederland
Het Mobiele Zorglab van ROC Midden Nederland biedt een mobiele interactieve leeromgeving waarmee in de
wijken bewoners, studenten en werkveld met elkaar kunnen verbinden. Zorg- en welzijnsprofessionals
kunnen in het zorglab kennis maken met zorgtechnologie. In dit Lab wordt een tour gedaan gericht op
arbeidsmarktontwikkelingen, urgentiebesef en de rol van zorgtechnologie. Het Mobiele Zorglab is bij uitstek
geschikt voor zorgorganisaties als introductie, start en implementatie van zorgtechnologie.
Voorbeeld online/conferentielab: Aedes Innovatielab
Het innovatie lab is geïnitieerd door AEDES om innovatie in de sociale woningbouw te versnellen. In de
huidige opzet heeft het primair als doel te inspireren door kennis te delen. Dit wordt gedaan met behulp van
periodieke kennis/inspiratiecongressen. Deze congressen vinden iedere keer op een andere locatie plaats.

In vrijwel alle inrichtingsmodellen is het van belang dat het de verschillende partners faciliteert om
een effectief netwerk op te bouwen. Een plek waar spraken is van community vorming, wederzijds
vertrouwen en waardering voor elkaars expertise.
Overwegingen bij het onderwijslab
1) Het onderwijs is sterk lokaal georganiseerd. Zelfs de grotere schoolbesturen opereren vooral in
één regio. Wanneer er op slechts één locatie een lab aanwezig is zal dit voor een groot deel van het
onderwijsveld op te grote fysieke afstand liggen.
2) Het testen in een fysieke omgeving is noodzakelijk bij onderwijsinnovatie. De interactie met
leerkrachten en leerlingen is essentieel om effectief te experimenteren met digitale innovatie.
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5.3.4 Governance: autonomie in de uitvoering, controle in de governance
Bij de meeste labs is er sprake van een sterke publieke rol en/of doelstelling en is het daarmee van
belang de maatschappelijke rol van het lab te borgen, maar gelijktijdig is er ook vaak behoefte aan
flexibiliteit. Een lab functioneert vaak als proeftuin dus moet snel kunnen schakelen. Om deze
combinatie te bewerkstelligen wordt er vaak gekozen voor een vorm van controlerende
governance. Bij deze vorm van governance is er autonomie in de uitvoering met controle op afstand
op doelmatigheid en financiën.
Gangbaar is het gebruik van een combinatie van onderstaande mechanismen om de governance in
te richten:
•

Dagelijks bestuur: bij kleinere labs (veelal ingericht als programma) vindt de governance
plaatst door het dagelijkse bestuur. Dit bestuur legt verantwoording af aan de
programma-eigenaren

•

Raad van Toezicht: bij grote labs (veelal ingericht als zelfstandige organisatie) wordt er
gewerkt met het Raad van Toezicht model. In de meeste gevallen zijn er vaste afspraken
over de verdeling van de zetels.

•

Expertgroep: minder formeel (want meestal alleen een adviserende rol) is de raad van
experts. Bij verschillende labs is er een raad van experts die meedenken over bijvoorbeeld
de prioritering van vraagstukken en borging binnen het veld.

•

(in)Formele inspraak van overige betrokkenen: losstaand of als onderdeel van de
expertgroep hebben verschillende labs losse inspraakorganen voor overige betrokkenen
uit het veld. Hierin worden bijvoorbeeld de uitvoerders betrokken (zorgverleners) of
directbetrokkenen (patiënten, familie van patiënten).

Voorbeeld governance via het dagelijks bestuur
NELL (National eHealth Living Lab)
Het in Leiden gevestigde NELL is ingericht als een volledig onderdeel van het LUMC. Medewerkers van NELL
zijn dus ook formeel in dienst van het LUMC.
De borging van de doelstelling vindt in dit geval plaats door het bestuur waarin een cardioloog, hoogleraar
eHealth en manage zorginnovatie vanuit het LUMC zitten de voorzitter van de raad van bestuur van Saltro
(een diagnostisch centrum). Als onderdeel van het LUMC is daarnaast natuurlijk de reguliere governance van
het LUMC van toepassing. Zowel financieel als bestuurlijk vindt er interne controle plaats.
Bron: www.nell.eu
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Voorbeeld governance via Raad van Toezicht
Onderwijs aan het stuur in het governance model van Kennisnet
Stichting Kennisnet is georganiseerd volgens een raad van toezicht-model. Het integraal toezicht op het
beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van
toezicht. Het onderwijs zit aan het stuur van Kennisnet. Dit komt ook tot uiting in de governance.
Rol van de Raad van Toezicht:
- Functioneert als adviseur en klankbord voor het bestuur
- Bewaakt een zorgvuldig besluitvormingsproces binnen de stichting, zodat de strategie en bijbehorende
activiteiten van de stichting aansluiten op de beleidsagenda's van de sectorraden
- Toetst of er sprake is van een goede dialoog met de sectorraden bij het ontwikkelen van de meerjarenkoers
zoals die is vastgelegd in het meerjarenplan en de bijbehorende meerjarenbegroting
- Is verantwoordelijk voor het goedkeuren van het jaarplan, de begroting en het jaarverslag
Samenstelling Raad van Toezicht:
De sectorraden benoemen drie leden, zodat is geborgd dat Kennisnet van en voor het onderwijs blijft. De
twee onafhankelijke leden zorgen voor de wisselwerking met de rest van de samenleving.
Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad
vragen. De raad van toezicht wordt in ieder geval samengesteld op basis van algemene toezichthoudende
kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een variatie in deskundigheden en
competenties.
Bron: www.kennisnet.nl

Voorbeeld van additioneel inspraakorgaan
Alle partners betrokken bij het SchuldenlabNL via een portfolioboard
Om een keuze te maken uit projecten die door SchuldenlabNL ondersteund kunnen worden, is een
portfolioboard samengesteld. Deze bestaat uit de directeur van SchuldenlabNL, een vertegenwoordiger van
gemeenten vanuit de VNG, een vertegenwoordiger van de sponsorpartners, een inhoudelijk expert en de
programmamanagers van SchuldenlabNL. Het portfolioboard legt verantwoording af aan het bestuur. Elk
jaar worden twee leden van het portfolioboard ‘vernieuwd’. Hiermee blijft de board onafhankelijk en scherp
op de rol en focus van SchuldenlabNL. Waar de onafhankelijkheid van SchuldenlabNL in het geding is,
bijvoorbeeld doordat een sponsor- of resourcepartner een oplossing inbrengt voor schaling, onthoudt dit lid
van het portfolioboard zich van advies en stemming. Gemeenten of andere partners kunnen altijd een project
inbrengen bij SchuldenlabNL.
Bron: www.schuldenlab.nl/afwegingskader/

Haalbaarheidsstudie Onderwijslab AI – september 2020
74

Overwegingen bij het onderwijslab
1) Het onderwijslab dient net als overige labs flexibel en snel te kunnen schakelen in het snel
veranderde onderwijslandschap. Gelijktijdig dienen de doelstelling en daaraan gerelateerde privacy
en ethische dilemma’s sterk verankerd te zijn in de organisatie. Hiervoor lijkt een hoge mate van
uitvoerende autonomie gecombineerd met een sterke controlerende governance het best te
passen.
2) In het onderwijslab werken veel diverse partners met elkaar samen. Om te borgen dat het lab ten
dienste van de belangrijkste betrokkenen werkt, is het belangrijk deze partijen een rol te geven in
de agendazetting van het lab. Opties zijn het inrichten van een soort agenda zettende werkgroep
waarin het onderwijsveld in haar volle breedte aanwezig is (opleidingen, onderzoeksveld,
ministerie, schoolbesturen, leraren etc.). Gegeven de grote hoeveelheid zelfstandige
schoolbesturen is het nuttig om zowel de koepelorganisatie een rol te geven als enkele plekken in te
ruimen voor individuele besturen (deze kunnen op basis van projecten of periodiek rouleren). Ook
een formele borging via de Raad van Toezicht is een mogelijkheid.
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5.3.5 Financiering
Financieringsvormen en omvang van de financiering verschillen sterk per lab. In dit hoofdstuk
worden belangrijke financieringsbronnen besproken en wordt duiding gegeven wat gangbare
omvang is van de financiering afhankelijk van het type lab.
“Voor ons geldt dat onze missie publiek is. Daaruit vloeit voort dat onze financiering ook publiek
is. Private partijen willen de opbrengsten vaak niet op dezelfde manier delen.”
- Meia Wippoo, lead Co-creation Lab, Waag
Financierders
Als stelregel kan aangehouden worden dat hoe publieker de doelstelling hoe publieker de
financiering. Bij de meeste labs is de kern (‘stam’) van de financiering publiek. Zowel de Europese
Unie, de nationale overheid alsmede de lokale overheid en semipublieke instellingen spelen hierin
een belangrijke rol. Afhankelijk van het onderwerp en de verhouding tot de private sector is er
daarnaast meer of minder cofinanciering vanuit deze hoek.
Wanneer de thematiek een kleine afstand heeft tot de commerciële markt is er vaak meer
cofinanciering. Denk aan labs met een focus op duurzaamheid, vervoer en curatieve sector. In veel
gevallen zijn de bevindingen uit deze labs relatief eenvoudig te vercommercialiseren en daarom
interessant voor het bedrijfsleven. Bij labs met een meer sociale focus – denk aan (thuis)zorg,
sociale woningbouw maar ook in mindere mate onderwijs – is er meestal een minder grote rol voor
cofinanciering vanuit het bedrijfsleven.
In de meeste gevallen worden labs gefinancierd door een consortium waarin verschillende partijen
deelnemen en een financiële bijdrage doen. Twee combinaties komen veel voor:
• Gemeente en bedrijfsleven: vaak zichtbaar bij kleine smart-city achtige labs. Vaak
samenwerking van één gemeente met één of meerdere groter bedrijven
•

Europese of nationale subsidie en kennispartner: vaak zichtbaar bij onderzoek labs
gerelateerd aan universiteiten. In de meeste gevallen start de financiering door meerjarige
subsidieverstrekking vanuit Europa (The Green Village in Delft en het EDUCATE lab in
Londen zijn hier twee voorbeelden van).

Met name in de opstartfase zijn (publieke) subsidies essentieel. Deze worden vaak voor een periode
van 4 à 5 jaar afgegeven. Behalve het mogelijk maken van het lab is een subdoelstelling van de
subsidieverstrekking vaak dat een lab zichzelf op termijn op een andersoortige manier weet te
financieren. In de praktijk blijkt dit weerbarstig, het merendeel van de labs stopt nadat de initiële
subsidie is afgelopen of gaat door in een sterk afgeslankte vorm. Ook succesvolle labs zoals
EDUCATE in London hebben veel moeite om te diversifiëren in de financieringsstroom na het
benutten van de initiële financiering.
“Vrijwel alle labs worden gefinancierd met subsidies (in ieder geval in de eerste
fase). Het merendeel houdt na het verlopen van de subsidie ook op te bestaan.
Slechts enkele lukt het om voldoende alternatieve financiering aan te boren.”
- Jos van den Broek, Rathenau Instituut
“After initial financing via the European Union regional funds we are now moving
to a hybrid financing mix. We draw financing from corporations to participate in the
programme (mostly the large ones as start-ups have limited funds) as well as for
our quality tests and seals of approval, from schools for the digital programme.
Furthermore, we receive fees from partner institutions who use our methodology
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and conduct contract research. Unfortunately, the European Union will not provide
further financing.”
- Rose Luckin, UCL EDUCATE Lab

Voorbeeld van cofinanciering
Alle financiers betrokken bij The Green Village
Het lab “The Green Village” in Delft wordt op dit moment gefinancierd door verschillende partijen. De eerste
partij is de EU die met het European Regional Development Fund 1,6 mln (20%) bijdraagt. Daarnaast dragen
de provincie Zuid-Holland (0,8 mln) en de gemeente Delft (150k) bij. Tenslotte is er nog een eigen bijdrage
van de partners (5,4mln) en is er nog externe financiering (0,3mln). Voor de periode na 2022, wanneer de
initiële subsidies afgelopen zijn, wordt gekeken naar een bredere financiële basis.
Bron: https://www.kansenvoorwest2.nl/files/verleningsbeschikking-kvw-00047-proeftuin-the-greenvillage.pdf

Voorbeeld van veranderende financiering constructie
Alle financiers betrokken bij Learnlab
Het Learnlab is oorspronkelijk opgezet met ongeveer $25mln afkomstig van twee subsidies van de National
Science Foundation (Amerikaanse equivalent van NWO). Deze subsidies werden in 2016 stopgezet. Nu wordt
het programma gefinancierd door Carnegie Mellon University Simon Initiative. Dit initiatief wordt weer
gefinancierd door verschillende partijen: de Andrew W. Mellon Foundation, Carnegie Corporation of New
York, Heinz Family Foundation, National Institutes of Health en de National Science Foundation.
Ook worden individuele onderzoeksprojecten en onderzoekers gefinancierd door de universiteit en bedrijven
samen, waarbij deze partijen op een specifiek project, of voor een specifieke onderzoeker, een partnership
aangaan.
Bron: https://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=0836012 en https://learnlab.org/
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Financieringsomvang en duur
Om een lab op te zetten voor succes is voldoende financiering en een lange adem noodzakelijk. Bij
labs waar sprake is van een sterke maatschappelijke functie dient ook rekening gehouden te
worden met het feit dat de financiering duurzaam vanuit de maatschappelijke hoek dient te komen.
Wanneer de publieke bekostiging terugloopt en een lab de opdracht krijgt om op zoek te gaan naar
private financierders heeft dit ook vaak invloed op de scope en rol van het lab. Ook hier biedt het
UCL Educate lab een mooi voorbeeld. In haar zoektocht naar alternatieve financieringsvormen
blijken uiteindelijk grote, kapitaalkrachtige technologiespelers één van de weinige realistische
financiers. De betrokken startups, onderwijspartijen en wetenschappers kunnen slechts een beperkt
deel van het benodigde budget opbrengen. Op deze manier komt het lab voor haar financiering uit
bij één van de partijen waar ze nu juist een tegenwicht voor moest creëren.
De totale benodige financiering verschilt sterk per lab, afhankelijk van de doelstelling, de ambitie en
de benodigde geographische footprint. Vanuit de geanalyseerde bestaande labs kunnen archetypes
worden gedestilieerd met de daarbij behorende financiering. De meeste labs in Nederland worden
gestart met subsidies variërend van 1,0 tot 3,0 miljoen euro per jaar. Een uitzondering hierop
betreffen labs waarbij op slechts één functionaliteit wordt ingezet (bijvoorbeeld een focus op
kennisdeling). Ook aan de bovenkant zijn er uitzonderingen. Internationale labs op het gebied van
AI hebben budgetten die oplopen tot boven de 10 miljoen euro per jaar.
Type lab

Kennisdeel lab

Innovatielab
op één locatie

Innovatielab
op meerdere locaties

0,2 – 0,6 mln

1,5 – 2,5 mln

2,5 + mln

Kernbudget per jaar,
exclusief co-financiering op projectbasis
Voorbeeld bezetting

~3 FTE + outreach

~5 FTE + projecten

~10 FTE + projecten

Voorbeelden van labs

Future Care Lab, Aedes
Innovatielab

Learnlab, The Green
Village,

Waag, ICAI, AMS
institute

Lab

Belangrijke financieringsbronnen

Duur

Budget per jaar
(indicatief)

Learnlab in
Pittsburg

Opgestart met subsidie van ca. 23,5 miljoen dollar
voor periode van 5 jaar door National Science
Foundation

2x 5 jaar

Ca. 5 miljoen per jaar
(inschatting)

EDUCATE UCL

Opgestart met onder andere subsidie van 4.5
miljoen pond European Regional Development Fund

5 jaar

Onduidelijk

National eHealth
Living Lab

Opgestart oa. met subsidie van 3,0 mln van
provincie en EFRO

Onduidelijk

Onduidelijk

The Green Village
Delft

Opgestart met ca. 8,4 miljoen euro subsidie voor
periode van 7 jaar door EFRO, gemeente en partners

7 jaar

Ca. 2 miljoen per jaar
(inschatting)

WAAG Soceity

Subsidie van 1,6 mln voor drie jaar van
Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.
Daarnaast ca. 1,0 mln uit diverse Europese subsidies

3 jaar

Ca. 3 miljoen per jaar
(jaarverslag)

Amsterdam
Institute for
Advanced
Metropolitan
Solutions

Gestart met initiële funding van 50 mln voor 10 jaar
vanuit Gemeente Amsterdam. Daarnaast
significante cofinanciering van projecten en
studentfees.

10 jaar

Ca. 10 miljoen per jaar
(inschatting)

Tabel 6. Duur en budget per jaar van voorbeeldlabs
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Om de kans op succes van een lab te vergroten is het nodig om een stabiele lange termijn
financiering op te zetten. Typische verstrekkingen zijn rond de 3 tot 5 jaar (Europese fondsen, maar
ook veel lokale verstrekkingen). Deze tijdsduur is echter primair ingegeven door gangbare
tijdslijnen binnen de subsidieverstrekkingskaders, niet per se op basis van wat er nodig blijkt in de
praktijk. Om de tijdsduur van een verstreking te bepalen dient rekening gehouden te worden met
drie factoren:
• Opstartperiode van een lab: het duurt ca. 6 tot 12 maanden voor een lab op stoom is
• Doorlooptijd van projecten: duur van typische labprojecten is 6 tot 48 maanden
• Vervolgverwachting: is de verwachting dat de behoefte en/of financieringmix sterk gaat
veranderen na de aanvangsperiode of is de verwachting dat het veld en de uitdaging stabiel
blijft
Projecten naar looptijd in maanden van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, #
projecten, 2017 en 2018
12

11

10
8
6

5

5
4

4

3
2

2

1

1

1

15

18

0
6

10

12

24

36

48

60

De opstartperiode en doorlooptijd van projecten bepalen gezamenlijk de minimaal gewenste duur
van de financiering. Afhankelijk van de vervolgverwachting kan er vervolgens gekozen worden voor
een langere tijdsduur. Een langere financiering zorgt voor meer stabiliteit, meer onafhankelijkheid
en vergroot de status en aanzien in het veld en daarmee de impact.
Gegeven bovenstaande factoren is een minimale financieringsduur van 5 tot 7 jaar voor labs met
een eigen innovatieagenda aan te raden. Gecombineerd levert dit een richtlijn op voor de
benodigde aanvang subsidie.
Duur van de financiering

Kennisdeel lab

Innovatielab
op één locatie

Innovatielab
op meerdere locaties

1 jaar

Niet aan te raden

Niet aan te raden

Niet aan te raden

2 jaar

1,0 mln

Niet aan te raden

Niet aan te raden

3 jaar

1,5 mln

7,5 mln

Niet aan te raden

4 jaar

2,0 mln

10,0 mln

Niet aan te raden

5 jaar

2,5 mln

12,5 mln

20,0 mln

6 jaar

3,0 mln

15,0 mln

24,0 mln

7 jaar

3,5 mln

17,5 mln

28,0 mln

8 jaar

4,0 mln

20,0 mln

32,0 mln

Tabel 7. Cumulatieve financieringsbehoefte voor de verschillende varianten.
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Overwegingen bij het onderwijslab
1) Gegeven de sterk maatschappelijk gemotiveerde doelstelling van het lab lijkt primair publieke
financiering de meest logische keuze. Dit zorgt er voor dat het lab zelfstandig en met focus op haar
publieke doelstellingen kan opereren. Deze publieke financiering kan deels worden opgebracht
door de overheid, eventueel aangevuld met financiering van andere publieke actoren zoals
gemeenten, kennisinstellingen en het onderwijs zelf.
2) Onderzoek en ontwikkeling in het onderwijs heeft net als in andere maatschappelijke domeinen
een relatief lange doorlooptijd. Projecten van 2 tot 4 jaar zijn geen uitzondering. De financiering
dient daarom minimaal gerealiseerd te worden voor een periode van 5 tot 7 jaar, bij voorkeur
langer.
3) De maatschappelijke uitdaging rondom digitale innovatie in het onderwijs is naar
waarschijnlijkheid lange duur. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het veld over 4 à 5 jaar
dusdanig veranderd is dat er geen behoefte meer is aan een lab. Tevens zijn er geen aanwijzingen
dat de gewenste financieringsvorm (publiek vs. privaat) in deze tijdsperiode sterk veranderd.
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5.3.6 Disseminatie: zelfstandig of via partners
Disseminatie kan het hoofddoel zijn van een lab maar is in de meeste gevallen een zeer belangrijke
nevenactiviteit. Bij het opzetten van een disseminatie- en communicatiestrategie is het van belang
na te denken over de doelgroep en de communicatiekanalen. Een belangrijke keuze is of er een
zelfstandig kennisplatform of communicatiekanaal wordt ontwikkeld of dat er primair gebruik
gemaakt gaat worden van bestaande kanalen.
Voordelen van het gebruik van bestaande kanalen is dat er gebruik gemaakt kan worden van
bestaand publiek. Ook liggen de opstartkosten en disseminatiekosten vaak lager. Voorwaarden
voor het gebruik van bestaande kanalen is dat deze aanwezig zijn, van goede kwaliteit, met
voldoende bereik en openstaan voor samenwerking.
Het opbouwen van een eigen kanaal draagt bij aan de positie van het lab als zelfstandige
organisatie. Ook geeft het maximale mogelijkheden om exacte te communiceren op de manier en
moment waarop het lab dat wenst. Belangrijkste nadeel is dat het opbouwen van voldoende van
bereik zowel lang duurt als kostbaar is.
Disseminatie is het proces van het opnieuw verbinden aan actoren en activiteiten waardoor het mogelijk is dat de
innovatie in de praktijk wordt gebruikt. Als de ontwikkeling een intensief proces was, zal dat ook gelden voor de
disseminatie. Voor het gebruik elders zijn vele andere personen, activiteiten, patronen en structuren nodig om de
innovatie te incorporeren, zodat iets verandert in die nieuwe context. De kans om de disseminatie te realiseren
wordt vergroot indien de innovatie zelf zich niet of nauwelijks hoeft te veranderen 52.
Communicatie is daarbij het proces waarin deelnemers gezamenlijk ontwikkelen en informatie met elkaar delen
om een wederzijds begrip te realiseren. Disseminatie wordt dan opgevat als een speciale vorm van communicatie
waarbij de inhoud van de conversatie bestaat uit nieuwe ideeën en producten.53

Opschaling
Het uiteindelijke doel van disseminatie is dat eindgebruikers gebruik gaan maken van de
ontwikkelde technologieën en inzichten uit het lab. Een succesvolle disseminatie zorgt voor
opschaling van de ideeën/experimenten. Het Rathenau54 trekt op basis van analyse van labs in
Nederland vier lessen over hoe opschaling succesvol te realiseren is:
•

Gebruik living labs om te leren over innovatie en haar maatschappelijke inbedding.

•

Gebruik living labs om te anticiperen op het vervolgtraject om een innovatie op grotere
schaal in te bedden. Denk al bij het opzetten van een living lab vooruit over wat nodig is,
wie daarvoor nodig is, en hoe dat georganiseerd kan worden.

•

Zorg dat experimenten in een living lab onderdeel worden van een groter geheel: neem
deel aan interlokale uitwisseling en kennisdeling en streef naar een gecoördineerde
(programmatische) aanpak.

52

Als omschreven door Kanter in 1988 in Kanter, R.M. (1988). When a thousand flowers bloom: Structural,
collective and social conditions for innovation in organizations. Research in Organizational Behavior, 10, 169211. Geparafraseerd uit: Bevorderen van disseminatie van innovaties in het beroepsonderwijs, Regina H.
Mulder (Universität Regensburg).
53
Bevorderen van disseminatie van innovaties in het beroepsonderwijs, Regina H. Mulder (Universität
Regensburg).
54
Broek, J. van den, I. van Elzakker, T. Maas en J. Deuten (2020). Voorbij lokaal enthousiasme – Lessen voor
de opschaling van living labs. Den Haag: Rathenau Instituut.
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•

Maak gebruik van intermediaire partijen om te helpen bij het leren over maatschappelijk
robuuste innovatie en het leggen van verbindingen.

Overwegingen bij het onderwijslab
1) Bij de eindgebruikers is er een beperkte groep pioniers die graag met nieuwe technologie aan de
slag gaan. Het merendeel betreft echter scholen en leerkrachten die wel open staan voor innovatie
maar waarbij die op een eenvoudige en aantrekkelijke manier gepresenteerd moet worden. Het op
de juiste manier delen van de innovatie en inzichten is essentieel voor het slagen van innovatie in
het onderwijs.
2) Binnen het onderwijsveld wordt reeds actief gecommuniceerd door gevestigde partijen als
Kennisnet, de PO en VO-Raad en diverse andere kennisplatforms. Het lijkt mogelijk om voor
communicatie zoveel mogelijk aan te sluiten op deze bestaande kanalen en het investeren in goede
partnerships met deze partijen.
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Bijlage I: Inzichten uit interviews met het onderwijsveld
In het kader van dit onderzoek zijn 10 leerkrachten en schoolleiders uit het primair en voortgezet
onderwijs geïnterviewd over het gebruik van digitale en adaptieve leermiddelen in het onderwijs.
Hierbij zijn zowel early adopters als laggards meegenomen. We bespreken de belangrijkste
inzichten uit deze interviews hieronder.

1.

Beleid van scholen op vlak van digitale innovatie vaak ad hoc
Uit de interviews komt naar voren dat scholen onvoldoende structureel investeren in digitale
innovatie en AI. Volgens de geïnterviewde onderwijsprofessionals worden keuzes voor digitale en
adaptieve producten vaak ad hoc gemaakt. Daarnaast blijkt uit de interviews dat de
randvoorwaarden voor digitale innovatie en AI vaak niet op orde zijn op scholen. Daarbij zijn de
volgende voorbeelden genoemd: onvoldoende stopcontacten, sterk verouderde devices op BYODscholen, langzaam internet en ontbrekende of verouderde software.
“Er is wel wat beleid, maar geen visie. De beleidsmedewerker van ons schoolbestuur is eerder bang dan
dat hij deze ontwikkeling stimuleert. En er is nog geen leerlijn, die proberen we nu te maken. Maar we
hebben geen mandaat om collega’s ook aan digitale geletterdheid te laten werken - integratie in andere
vakken zou wel goed zijn. Kortom, onze school weet nog niet hoe te digitaliseren.” Leerkracht vo
“Op veel scholen besluit de schoolleiding in de zomervakantie met wat voor aanbieder en producten de
leerkrachten dat schooljaar gaan werken. Dat wordt dan op de eerste schooldag medegedeeld aan de
leerkracht, die vervolgens zonder begeleiding of training aan de slag moet met dat product.” Leerkracht
po

“Ik merk dat ik het lastig vind om na te denken over creatieve en out of the box digitale toepassingen,
als de randvoorwaarden niet op orde zijn. Wij moesten jaren lobbyen voor nieuwe laptops. De vorige
kwamen echt uit de IJstijd.” Leerkracht po

2.

Huidige toepassingen van digitale innovatie en AI in het onderwijs richten zich nog
voornamelijk op lagere orde vaardigheden
Huidige digitale toepassingen richten zich nog voornamelijk op leerlingen zelfstandig laten oefenen
met rekenen, taal en spelling. Mede daarom lijken PO-leerkrachten over het algemeen meer
geïnteresseerd in digitale innovatie en AI dan hun collega’s van het VO.
Op zowel het PO en VO wordt soms gewerkt met flipping the classroom, waarbij instructiefilmpjes
beschikbaar worden gesteld aan leerlingen. Naarmate leerstof complexer wordt, zijn er minder
toepassingen beschikbaar. In de interviews zijn dan ook geen voorbeelden genoemd van adaptieve
software voor vakken als wereldoriëntatie, geschiedenis en maatschappijleer.
“Met software kunnen we nog niet de ontwikkeling van hogere orde vaardigheden stimuleren.
Versnellen kan, verdiepen is lastig. Dat geldt ook voor het meer betekenisvol maken van het leren.”
Leerkracht po

3.

Vaardigheid of bereidheid om te werken met digitale innovatie en AI ontbreekt bij deel
van leraren
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Uit de interviews blijkt dat digitale innovatie en AI voor sommige leraren lastig is. Als het een
kwestie is van ontbrekende vaardigheden, wordt de verantwoordelijkheid vaak bij deze leraren
gelegd om zelf training of bijscholing op dit vlak te zoeken. Een geïnterviewde leraar noemde dat
zijn school key users inzet, digitaal onderlegde leraren die hun collega’s kunnen helpen met
vraagstukken rondom digitale innovatie en AI. In de interviews is ook genoemd dat sommige
leraren uit principe niet meegaan met nieuwe digitale ontwikkelingen.
“Ik hou het liefst alles zo lang mogelijk op papier. Met boeken en schriften- zo leerde ik vroeger zelf ook
graag. Ik weet dat ik op een dag overstag moet, maar dat stel ik graag nog even uit.” Leerkracht vo
“Ik schat dat 70% van mijn collega’s nog niet klaar is om met digitalisering te gaan werken.” Leerkracht
vo

“Ik vind dat leraren die niks doen met digitalisering hun leerlingen beperken in hun leerroute.”
Leerkracht vo

4.

Leerlingen geen vanzelfsprekende digital natives
Het beeld dat leerlingen digital natives zijn die digitale producten intuïtief begrijpen is in de
interviews ontkracht. Er is onder meer genoemd dat leerlingen moeite hebben met het toevoegen
van bijlages in mails of met het overzetten van foto’s van telefoon naar computer. Er is geen
structureel beleid genoemd in de interviews om leerlingen deze vaardigheden bij te brengen.
“Mijn leerlingen wisten niet dat je Gmail ook kunt openen in een browser op de laptop. Zij dachten dat
het alleen aan applicatie op hun telefoon was.” Leerkracht vo
“Mijn leerlingen smeken me vaak om hoofdstukken en studiewijzers voor ze uit te printen. Ze geven aan
dat ze beter leren van papier, en dat ze schermen oncomfortabel en afleidend vinden.” Leerkracht vo

5.

Digitale innovatie en AI volgens onderwijsprofessionals vooral van toegevoegde
waarde bij differentiëren en het vergroten van eigenaarschap van leerlingen
In de interviews is een aantal voordelen genoemd van het inzetten van digitale innovatie en AI in
het onderwijs. Vooral de mogelijkheid om te differentiëren en om formatief te toetsen, en het
vergroten van de eigenaarschap en autonomie van leerlingen werden met regelmaat genoemd door
leraren en schoolleiders. Uit de interviews blijkt dat digitale (adaptieve) leermiddelen kunnen
helpen bij differentiëren in het klaslokaal. Bijvoorbeeld door Learning Management Systems zo in te
stellen, dat leerlingen op het VO verschillende vakken op verschillende niveaus kunnen volgen.
Vooral voor leraren die lesgeven aan combinatiegroepen in het PO of aan hoogbegaafde leerlingen
zijn digitale (adaptieve) toepassingen van grote toegevoegde waarde.
De leraren noemden tevens dat leerlingen binnen klassiek onderwijs makkelijker onder de
radar kunnen vliegen: pas bij de toets blijkt dat zij al zes weken niet aan het opletten zijn. Adaptieve
leermiddelen bieden leraren de mogelijkheid om vaker en formatief te toetsen, waardoor zij continu
een vinger aan de pols hebben. Zo is het zowel voor leerling als voor leraar duidelijk waar progressie
wordt geboekt en wat nog meer aandacht of instructie behoeft.
Het derde veelgenoemde voordeel van digitalisering en AI is dat het leerlingen autonomie
en eigenaarschap biedt. Volgens de leraren en schoolleiders leidt een gepersonaliseerde leerroute
tot efficiënt en uitdagend leren voor leerlingen omdat het leerlingen een persoonlijk doel biedt, het
ze iteratief laat leren en vrijheid geeft om hun eigen leren in te richten.
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“Digitalisering is onmisbaar bij het differentiëren. Ik geef les aan hoogbegaafde leerlingen van groep 4,
5 en 6. Dan is het fijn om alvast in de digitale leeromgeving een instructie voor een groep klaar te
zetten, zodat ik in de les andere uitleg kan geven.” Leerkracht po
“Mijn leerlingen hebben in principe een uur minder les omdat ze een gepersonaliseerde leerroute volgen
met Smartrekenen. Ze mogen zelf weten wanneer ze hun opdrachten maken: of ze dat elke dag vijf
minuten doen, of een keer per week een half uurtje. Als ik zie dat ze geen vooruitgang boeken, nodig ik
ze uit om alsnog naar de les te komen. Deze aanpak zorgt ervoor dat leerlingen zich serieus genomen
voelen en dat werkt motiverend.” Leerkracht vo

6.

Gebrek aan regie en verminderd contact met leerling volgens onderwijsprofessionals
voornaamste risico's van digitale innovatie en AI in het onderwijs
De geïnterviewde leraren en schoolleiders is ook gevraagd naar risico’s van werken met digitale
innovatie en AI in het onderwijs. Opvallend genoeg zijn er weinig zorgen op stelselniveau geuit.
Geen van de ondervraagde leraren en schoolleiders noemde bijvoorbeeld het risico dat digitale
innovatie en AI kan bijdragen aan kansenongelijkheid bij leerlingen. Ook is privacy in de interviews
weinig ter sprake gekomen, en voeren scholen daar vaak geen structureel beleid op (naast het
AVG).
Een risico van digitale innovatie en AI in het onderwijs dat wel vaak is genoemd, is dat het algoritme
de regie over het leerproces overneemt van de leraar. Volgens de geïnterviewde
onderwijsprofessionals kan dat verschillende oorzaken hebben. Sommige leraren hebben niet
voldoende kennis van de digitale toepassingen om de regie te blijven houden, volgens andere
leraren speelt gemakzucht hierbij een rol. Daarnaast noemde een aantal leraren het risico dat het
contact tussen leraar en leerling vermindert als digitale toepassingen de overhand nemen.
“Ik maak me geen zorgen over data privacy. Als ze willen, komen ze er toch wel achter. Bovendien is je
eigen telefoon je eigen verantwoordelijkheid.” Leerkracht vo
“Ik ben groot fan van Snappet, maar ik denk dat niet alle leerkrachten goed omgaan met de learning
analytics. Eigenlijk moet je elke dag een analyse uitvoeren op de analyse van Snappet, en daarover in
gesprek gaan met je leerlingen. Waarom heeft een leerling opeens veel minder opgaven gemaakt? Of
heeft hij of zij duidelijk zitten gokken? Daar moet je over in gesprek. Een ander voorbeeld: Snappet gaat
uit van een bepaald streefniveau van leerlingen. Die is in mijn inschatting vaak veel te laag- soms wel
30% lager dan ik zelf zou instellen. Waarschijnlijk komt dat omdat Snappet leerlingen heel graag
succeservaringen wil geven, maar dat betekent wel dat leerlingen veelal onder hun niveau werken, en
gedemotiveerd kunnen raken. Je kunt dat streefniveau handmatig aanpassen als leerkracht. Maar dat
vergt wel kennis van Snappet en een kritische houding tegenover het algoritme, en dat heeft niet elke
leerkracht.” Leerkracht po
“Een nadeel van digitalisering is dat het soms wat te makkelijk is om altijd maar weer de schermen in te
zetten. Als ik het met mijn leerlingen heb over oppervlaktes berekenen, gaan we met stoepkrijt naar
buiten. Je moet er als leerkracht zelf bij blijven, om in te schatten wanneer digitalisering van
toegevoegde waarde is en wanneer totaal niet. Dat doet niet iedereen.” Leerkracht po
“Als je lui lesgeeft met digitale toepassingen raak je het overzicht kwijt, en kun je leerlingen niet meer
goed begeleiden”. Leerkracht po
“Een risico is dat leraren denken: het programma doet het wel, ik hoef niets te doen. Dan krijg je geen
goed onderwijs.” Schoolleider PO
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“Als je te veel leunt op digitalisering, denk ik echt dat je het risico loopt om het contact met je leerlingen
kwijt te raken.” Leerkracht vo

7.

Digitale aanbieders responsiever naar onderwijsveld dan traditionele uitgevers
Volgens de geïnterviewde docenten en schoolleiders doen de traditionele uitgevers nog weinig aan
digitale innovatie. Vaak blijft het bij een digitale versie van de methode, zonder bijvoorbeeld
adaptieve toetsen. Daarnaast is door geïnterviewde onderwijsprofessionals opvallend vaak
genoemd dat uitgevers niet openstaan voor feedback of suggesties vanuit leraren. Daarentegen zijn
aanbieders van nieuwe digitale producten volgens de geïnterviewde leraren ontvankelijker voor de
kritiek en wensen vanuit het onderwijsveld. Snappet bijvoorbeeld nodigt regelmatig leerkrachten
uit om feedback te geven en mee te denken over nieuwe toepassingen.
“Ik stuur best vaak suggesties of verbeteringen naar de uitgever, maar daar krijg ik nooit reactie op.”
Leerkracht vo

8.

Vooral behoefte aan digitale toepassingen die tijdsbesparend zijn voor leraren en
inspirerend voor de lespraktijk
De geïnterviewde leraren en schoolleiders noemen een aantal wenselijke toepassingen van
digitale innovatie en AI in het onderwijs. Er is nadrukkelijk geen behoefte aan oude methodes
in een nieuw digitaal jasje: een PDF van een lesmethode is niet waar deze leraren en
schoolleiders behoefte aan hebben. Onderstaande toepassingen werden wel genoemd in de
interviews:
•

Een online toetsenbank die kwalitatief hoogstaande toetsen op maat maakt.

•

Instructiefilmpjes die aansluiten bij het niveau en de taal van leerlingen.

•

Simulaties, visualisaties en online experimenten voor bètavakken.

•

Diagnostische toetsen voor alle vakgebieden.

•

Een online portfoliotool.

•

Learning management systemen die leerlingen vakken op verschillende niveaus laten
volgen.

“Als ik 5 miljoen had om in digitale innovatie te stappen, zou ik zeker nakijksoftware maken. Dat is
voor collega’s fijn - het verlaagt de werkdruk namelijk, en nakijken is een repetitieve taak. Pas daarna
zou ik een lesmethode digitaal maken.” Leerkracht vo

9.

Een Onderwijslab dat werk uit handen neemt en leraren vanuit de wetenschap
inspireert
De leraren en schoolleiders is gevraagd wat zij een wenselijke invulling van het Onderwijslab zouden
vinden. Daaruit blijkt dat het Onderwijslab in eerste instantie concreet en aanwijsbaar nut moet
hebben voor het onderwijsveld. Het moet geen werk opleveren, maar werk uit handen nemen.
Daarnaast is met regelmaat genoemd dat het Onderwijslab ontvankelijk moet zijn voor vragen
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vanuit de praktijk. De volgende invullingen van het Onderwijslab zijn genoemd door leraren en
schoolleiders:
•
•
•
•

Het zijn van een vraagbaak voor leraren.
Het ontwikkelen van nieuwe, integrale en spannende digitale methodes.
Het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar onderwijspraktijk
Het verzamelen van best practices uit de wetenschap en uit de praktijk.

De geïnterviewde schoolleiders en leraren geven ook advies voor efficiënte disseminatie van de
inzichten en producten die mogelijk uit het Onderwijslab voortkomen. De onderwijsprofessionals
raden af om onderwijsbladen te gebruiken voor disseminatie, omdat deze weinig gelezen worden.
De volgende opties zijn genoemd:
•
•
•

Via demonstraties en presentaties op school.
Op vakbeurzen (bijvoorbeeld de Nationale Wiskundedagen) en onderwijsconferenties.
Via de ICT-coördinator van de school.

“We worden in het onderwijs overvraagd door onderzoekers en uitgevers - en zeggen bijna altijd nee,
omdat we anders niet aan ons werk toekomen.”Schoolleider PO
“Disseminatie werkt het beste face to face, met workshops op de school, waar je direct kan ervaren hoe
een product werkt. We zijn nu behoorlijke methodevast, vooral omdat er onvoldoende informatie over
andere producten binnenkomt.” Leerkracht vo
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Bijlage II: Inzichten uit onderzochte (innovatie) labs
Voor deze studie zijn de volgende (innovatie)labs nader bekeken:

#

Naam

Sector/Thema

1

iXperium/CoE

2
3
4
5
6

Functionaliteiten
Innovatie

Werk
plaats

Onderwijs

+

++

Academische Werkplaats
Onderwijs

Onderwijs

+

+

LearnLab

Onderwijs

+

EDUCATE (UCL)

Onderwijs

++

Artifical Intelligence

+

Gezondheidszorg

+

Innovation Center for
Artificiële intelligentie (ICAI)
National eHealth Living Lab
(NeLL)

7

The Green Village

Energie en
duurzaamheid

8

Future Care Lab- Mobiele
zorglab

Gezondheidszorg

9

Aedes Innovatielab

Woningbouw

10

GGzEi

Gezondheidszorg

11

Waag

12

Urban Living Labs

13

TNO

Domein
overstijgend
Stedelijke
vraagstukken
Domein
overstijgend

Regie

Maatsch

+

Kennis
delen

Locatie

++

Nijmegen, NL

++

++

Maastricht,
NL
Pittsburgh,
USA

++

+

+

London, UK

++

++

++

Amsterdam,
NL

++

+

+

Leiden, NL

++

++

+

Delft, NL

+

++

Utrecht, NL

++

Den Haag,
NL
Eindhoven,
NL
Amsterdam,
NL
Amsterdam,
NL
Den Haag,
NL

+
+

Topref

+

+

+
++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

+

++

+

++

++

++

+

+

Link naar website
https://www.ixperium.nl/
http://www.academischewerkplaatsonderw
ijs.nl/
https://learnlab.org/
https://www.ucl.ac.uk/ioe/departmentsand-centres/centres/ucl-knowledgelab/educate
https://icai.ai/
https://nell.eu/
https://www.thegreenvillage.org/
https://www.rocmn.nl/over-roc-middennederland/future-care-labs
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoer
ing/innovatielab.html
https://www.ggzei.nl/
https://waag.org/nl/home
https://www.ams-institute.org/how-wework/living-labs/
https://www.tno.nl/nl/
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1. iXperium/CoE [o.a. Nijmegen]
Onderwijs
Sector/thema
Het iXperium/Centre of Excellence is een netwerkorganisatie op
Doelstelling &
functionaliteiten het gebied van leren en lesgeven met ict. Het iXperium/CoE
voert praktijkgericht onderzoek uit om gepersonaliseerd leren
met inzet van ict én ict geletterdheid in het onderwijs verder te
ontwikkelen. Er zijn drie onderzoeksprogramma’s:
1. Leren met ict als middel, ten behoeve van gepersonaliseerd
leren.
2. De organisatie van gepersonaliseerd leren op micro-, mesoen macroniveau.
3. Leren met ict als doel: opleiden tot ict-geletterde deelnemers
aan de digitale samenleving.
Er wordt gewerkt aan kennisontwikkeling, praktijkontwikkeling
in het werkveld én in de lerarenopleiding en professionalisering
van (aankomend) leraren, lerarenopleiders en leidinggevenden.
Regie

Maatsch

Innovatie

Werkplaats

+

++

Topref.

Kennisdelen

++

Initiator &
partners

▪ Het HAN lectoraat ‘Leren met ict’ vormt het hart van het
netwerk
▪ Samenwerking met een groot aantal schoolbesturen,
lerarenopleidingen, universiteiten en maatschappelijke
partners (bv. gemeenten) uit heel Nederland

Fysieke
inrichting

▪ Verschillende fysieke locaties, o.a. in Nijmegen, Roermond en
Oss, waar schoolbesturen, Pabo’s waarin docenten en
leerlingen kennis kunnen maken met ict toepassingen en
onderzoek wordt gedaan

Financiering

▪ Verschillende onderzoeksprojecten ontvangen verschillende
soorten financiering, bv. van NRO, OC&W, Regionaal
Investeringsfonds

Governance

▪ Onbekend

Verder lezen

▪ Algemene website (link)
▪ Over iXperium (link)

Haalbaarheidsstudie Onderwijslab AI – september 2020
91

2. Academische werkplaats onderwijs [Maastricht]
Onderwijs
Sector/thema
Deze academische werkplaats brengt wetenschappers,
Doelstelling &
functionaliteiten beleidsmakers en mensen uit de praktijk van het onderwijs

samen. Samen met leraren en schoolbestuurder worden allerlei
aspecten van de kwaliteit van het onderwijs onderzocht en
worden concrete aanbevelingen gedaan om die kwaliteit te
verbeteren. Hierbij staat de leerling altijd centraal. Er zijn
diverse projecten waarbij elke partij zijn eigen, specifieke
inbreng heeft.
Regie

Maatsch

Innovatie

Werkplaats

Topref.

+

++

+

Kennisdelen

Initiator &
partners

▪ Samenwerkingsverband tussen Universiteit van Maastricht en
de Inspectie van het Onderwijs

Fysieke
inrichting

▪ De werkplaats is ingebed in de School of Business and
Economics van de Universiteit van Maastricht

Financiering

▪ Onder meer bijdragen in natura van deelnemers en
onderzoeksfinanciering via NRO.

Governance

▪ Onbekend

Verder lezen

▪ Algemene website (link)
▪ Werkwijze van het lab (link)
▪ Projecten van het lab (link)
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3. Learnlab [Pittsburgh]
Onderwijs
Sector/thema
Het lab heeft twee hoofddoelen:
Doelstelling &
1) Verbeteren van wetenschappelijke kennis met
functionaliteiten
2)

Regie

betrekking tot (robuust) leren in een schoolomgeving
door middel van interdisciplinair onderzoek
Creëren van onderzoeksfaciliteiten die
experimenteren in een veldsetting, data collectie en
data mining bevorderen

Maatsch

Innovatie

Werkplaats

+

++

Topref.

Kennisdelen

++

Initiator &
partners

▪ Opgezet door een interdisciplinair consortium binnen
Carnegie Mellon University
▪ Partners zijn ontwikkelaars van lesmethodes (o.a. Pearson en
Kaplan) en digitale (onderwijs)producten en diverse
nabijgelegen scholen en schoolbesturen

Fysieke
inrichting

▪ De onderzoekers werken vanuit de universiteit, maar
experimenten worden ook uitgevoerd bij scholen

Financiering

▪ Opgezet met financiering afkomstig van de National Science
Foundation (23,5 miljoen dollar voor vijf jaar)
▪ Wordt nu gefinancierd door Carnegie Mellon University
Simon Initiative
▪ Ook onderzoeksprojecten en onderzoekers die (deels) door
industrie gefinancierd worden

Governance

▪ Onderzoek en governance vanuit de universiteit, maar veel
onderzoeksprojecten die in samenwerking met corporate
partners en scholen worden uitgevoerd

Verder lezen

▪
▪
▪
▪

Algemene website (link)
Missie en impact van het lab (link)
Projecten van het lab (link)
Subsidieverstrekking (link)
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4. Educate UCL [Londen]
Onderwijs
Sector/thema
UCL is een accelerator programma waarbij start-ups en
Doelstelling &
functionaliteiten innovators geholpen worden om educatieve technologieën

(EdTech) te ontwikkelen die gestoeld zijn op wetenschappelijk
onderzoek over hoe leerlingen leren en hoe technologie daarbij
effectief gebruikt kan worden. Tijdens de eerste drie maanden
van het programma leren deelnemers over research en business,
waarna ze met deze kennis een onderzoeksvoorstel schrijven
voor de verdere ontwikkeling van hun EdTech product.
Deelnemers die met succes aan het programma hebben
deelgenomen kunnen een keurmerk (‘EdWard’) krijgen.
Afhankelijk van aan welke criteria voldaan is, krijgen ze een
Evidence-Aware of Evidence-Applied EdWard.
Regie

++

Maatsch

Innovatie

Werkplaats

++

+

Topref.

Kennisdelen

+

Initiator &
partners

▪ Opgezet door Rose Luckin, professor aan UCL
▪ Uitgevoerd in partnerschap met UCL Engineering, BESA
(British Educational Suppliers Association), F6S (platform
voor oprichters startups) en Nesta (innovation foundation)

Fysieke
inrichting
Financiering

▪ Programma’s worden aangeboden vanuit UCL Institute of
Education

Governance

▪ Stuurgroep waarin UCL en alle partners zitting hebben

Verder lezen

▪ Algemene website (link)
▪ Vervolg project (link)
▪ Lezing over EdTech en het Lab door oprichtster (link)

▪ Deels gefinancierd door de European Regional Development
Fund (ERDF) (£4.5 miljoen)
▪ Nadere financiering nog onbekend
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5. Innovation Center for Artificiële intelligentie (ICAI) [Amsterdam]
AI interdisciplinair
Sector/thema
Het Innovation Center for Artificiële intelligentie (ICAI) is een
Doelstelling &
functionaliteiten landelijk initiatief gefocust op gezamenlijke ontwikkeling van AI

technologieën waarbij de academische wereld, het bedrijfsleven
en overheid samenwerken. Ze zijn georganiseerd rondom labs
die gefocust zijn op ontwikkeling van AI technologie en talent. In
deze labs gebeuren verschillende dingen:
Creëren van innovatieve AI toepassingen
Aantrekken en ontwikkelen van talent
Delen van kennis over AI met bedrijven en organisaties
(in de vorm van producten en tools)
Aanbieden van trainingen voor bedrijven
Onderhouden contact met andere AI centra
Faciliteren commercialisering starts-ups
Regie

+

Maatsch

Innovatie

Werkplaats

Topref.

Kennisdelen

++

++

+

++

Initiator &
partners

▪ Geïnitieerd door UvA en VU
▪ Partners zijn Ahold Delhaize, Bosch, Delft Imaging Systems,
Delft University of Technology, Elsevier, Inception Institute of
Artificiële intelligentie Ltd. (IIAI), ING, de Politie, Qualcomm,
Radboudumc, Radboud University, Thirona, TomTom,
University of Amsterdam, Utrecht University, Vrije
Universiteit Amsterdam

Fysieke inrichting

▪ Hoofdlocatie op het Sciencepark in Amsterdam, maar ook
labs in Delft, Nijmegen en Utrecht

Financiering

▪ Co-financiering van desbetreffende universiteit en (private)
partner. IP gaat naar de partner.
▪ Inhoudelijk sturing ICAI als geheel door programmaorganisatie met scientific director, business director en
beleidsadviseur
▪ Verschillende labs worden gerund door betreffende
universiteit in samenwerking met bedrijven of
maatschappelijke partners
▪ Het innovatie lab (link)
▪ FAQ (link)

Governance

Verder lezen
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6. National eHealth Living Lab (NeLL) [Leiden]
Zorg
Sector/thema
Bij het National eHealth Living Lab (NeLL) werken patiënten,
Doelstelling &
functionaliteiten zorgverleners, consumenten, studenten, wetenschappers,

ondernemers, organisaties en instellingen samen om van
eHealth een effectief en geïntegreerd onderdeel van de zorg te
maken. Het totale team bestaat uit ca. 25 mensen.
▪ Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek naar en validatie
en toetsing van eHealth
▪ Pro-actief delen van nieuws, inzichten en kennis
▪ Verbinden van verschillende partijen
▪ Faciliteren van netwerkbijeenkomsten
▪ Zorgen dat aan doelgroepen die bij ontwikkelingen
onderbelicht blijven extra aandacht wordt besteed

Initiator &
partners

Regie

Maatsch

Innovatie

Werkplaats

+

+

++

+

Topref.

Kennisdelen

+

▪ Lead: Leids Universitair Medisch Centrum

▪ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Pharos,
Saltro, NHG Nederlands Huisartsen Genootschap, TNO
Innovation for Life, KPN Health, Philips Healthcare,
AstraZeneca

Fysieke
inrichting

▪ Nell werkt primair online als open science platform
▪ Het team werkt vanuit het LUMC
▪ De fysieke locatie en inrichting van de individuele projecten
wisselt

Financiering

▪ In nov 2019 een subsidie ontvangen van € 3 mln (50%
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 50%
van provincie Zuid-Holland).

Governance

▪ Bestuur bestaande uit drie vertegenwoordigers van het LUMC
en één vertegenwoordiger uit Saltro (diagnostisch
kenniscentrum)
▪ Nell is officieel onderdeel van het LUMC

Verder lezen

▪ Website algemeen (link)
▪ Samenstelling bestuur (link)
▪ Subsidieverstrekking, meer informatie (link)
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7. The Green Village [Delft]
Energie en duurzaamheid
Sector/thema
The Green Village in Delft is een living lab op de campus van de
Doelstelling &
functionaliteiten TU Delft. The Green Village biedt wetenschappers en

ondernemers de ruimte om parallelen te ontdekken hoe
innovaties in een technisch systeem functioneren, te verkennen
welke duurzame businessmodellen zullen werken, om in
gesprek te gaan met woningeigenaren, werknemers en kinderen
over bijvoorbeeld hun kijk op privacy en veiligheid, en om samen
met beleidsmakers en toezichthouders de juiste kaders te
scheppen.
Regie

Initiator &
partners

Fysieke
inrichting

Financiering

Governance

Verder lezen

Maatsch

Innovatie

Werkplaats

++

++

Topref.

Kennisdelen

+

▪ Initiatiefnemers zijn TU Delft en stichting The Green Village
(waarvan de TU Delft 100% eigenaar is).
▪ Supporters zijn European Regional Development Fund,
provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en verschillende
corporate partners (bv. Alliander, Gasterra)
▪ The Green Village biedt niet alleen een aanpak, maar ook een
fysieke testlocatie, met bijvoorbeeld een aantal
studentenhuizen waar ook echt studenten wonen.
▪ Er zijn afspraken gemaakt over tijdelijke ontheffingen van
wet- en regelgeving om te kunnen experimenteren met
oplossingen die niet passen binnen bestaande regels.
▪ European Union – Regional Development Fund (€ 1,6 mln –
20%), provincie ZH (€ 0,8 mln), Gem Delft (€ 150k), eigen
bijdrage partners (€ 5,4 mln), extern (€ 0,3 mln)
▪ Voor de periode na 2022 wordt gekeken naar een bredere
financiële basis
▪ Ingericht als zelfstandig programma binnen de TU Delft. Wel
met een eigen toezichthoudende structuur waarbij de decaan
van de TU Delft tevens fungeert als bestuursvoorzitter van
The Green Village.
▪ The Green Village - homepage (link)
▪ Subsidieverlening (link)
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8. Future Care Lab – Het Mobiele Zorglab [Utrecht]
Gezondheidszorg
Sector/thema
Het Mobiele Zorglab van ROC Midden Nederland biedt een
Doelstelling &
functionaliteiten mobiele interactieve leeromgeving waarmee in de wijken

bewoners, studenten en werkveld met elkaar kunnen verbinden.
Zorg- en welzijnsprofessionals kunnen in het zorglab kennis
maken met zorgtechnologie. In dit lab wordt een tour gedaan
gericht op arbeidsmarktontwikkelingen, urgentiebesef en de rol
van zorgtechnologie. Het Mobiele Zorglab is bij uitstek geschikt
voor zorgorganisaties als introductie, start en implementatie
van zorgtechnologie.
Regie

Maatsch

Innovatie

+

Werkplaats

Topref.

Kennisdelen

+

++

Initiator &
partners

▪ ROC Midden Nederland

Fysieke
inrichting

▪ 12 meter lange zeecontainer die op locatie wordt geplaatst

Financiering

▪ ROC Midden Nederland
▪ Deels gefinancierd door verhuur/tour arrangementen van het
lab

Governance

▪ Regie door Gezondheidscollege ROC Midden Nederland
▪ Onbekend of/welke andere partners er zijn

Verder lezen

▪ Het innovatie lab (link)
▪ Filmpje over Mobiele Zorglab (link)
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9. Aedes Innovatielab [Den Haag]
Sociale woningbouw
Sector/thema
Het innovatie lab is geïnitieerd door AEDES om innovatie in de
Doelstelling &
functionaliteiten sociale woningbouw te versnellen. In de huidige opzet heeft het
primair als doel te inspireren door kennis te delen. Dit wordt
gedaan met behulp van periodieke kennis- en
inspiratiecongressen. Daarnaast wordt er een programma
opgestart om een select aantal pilot initiatieven te begeleiden
en ondersteunen vanuit AEDES. De selectie hiervan zal
gebeuren met behulp van een pitch evenement

Regie

Maatsch

+

+

Innovatie

Werkplaats

Topref.

Kennisdelen

++

Initiator &
partners

▪ AEDES, koepelorganisatie voor woningcoöperaties

Fysieke
inrichting

▪ Periodiek congres, geen fysieke eigen locatie
▪ Voor het begeleiden van pilots wordt kantoor van AEDES
gebruikt

Financiering

▪ Gefinancierd vanuit AEDES, geen alternatieve
financieringsbronnen

Governance

▪ Inhoudelijk sturing door programma-organisatie in overleg
met MT van AEDES

Verder lezen

▪ Het innovatie lab (link)
▪ Vijf vragen aan de bedenkers (link)

Haalbaarheidsstudie Onderwijslab AI – september 2020
99

10. GgzEi eLab [Eindhoven]
Gezondheidszorg
Sector/thema
Het eLab is een ecosysteem voor innovatie binnen GGz
Doelstelling &
functionaliteiten Eindhoven. Het is ontstaan vanuit de wens om een heel nieuw

zorgsysteem in te richten waarin de cliënt écht centraal staat en
zelf regie kan nemen over het eigen herstelproces.
Het is een eigen fysieke plek op het terrein van de Grote Beek,
waar groepen mensen worden ontvangen. Ze werken hier
samen met cliënten, behandelaren en ontwikkelaars in cocreatie aan nieuwe eHealth toepassingen voor de geestelijke
gezondheidszorg.
Je kunt er oefenen met digitale media, je verdiepen in online
behandelen, brainstormen over nieuwe toepassingen,
samenwerkingsverbanden smeden, applicaties ontwikkelen en
vooral heel veel kennis uitwisselen over innovatie in de zorg.
Regie

Maatsch

Innovatie

Werkplaats

++

++

Topref.

Kennisdelen

++

Initiator &
partners

▪ GgzE is in de initiator
▪ Veel verschillende partners, waaronder een aantal
universiteiten, grote (bv. Philips) en kleine bedrijven,
verschillende zorg- en GGz instellingen, gemeente Eindhoven
en een aantal andere proeftuinen

Fysieke inrichting

Financiering

▪ Fysieke locatie op het terrein van GGz Eindhoven
▪ Subsidie van NWO en het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO)
▪ Overige financiering onbekend

Governance

▪ Onbekend

Verder lezen

▪ Het elab (link)
▪ Over het eLab (link)
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11. Waag [Amsterdam]
Domein overstijgend
Sector/thema
Waag opereert al 25 jaar op het kruispunt van kunst,
Doelstelling &
functionaliteiten wetenschap en technologie. Ze verkennen de sociale en

culturele impact van nieuwe technologieën en hun toepassing
voor sociale innovatie. Waag zet aan tot actief burgerschap door
open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen. Het
onderzoek van Waag is ingedeeld in labs, waarbij een lab een
werkgroep is van onderzoekers, ontwerpers en ontwikkelaars
rond een onderzoeksthema (bv. AI Culture lab, Creative Care lab
en Smart Citizens lab). Naast onderzoek worden er ook
lezingen, workshops, cursussen en trainingen georganiseerd.
Regie

Maatsch

Innovatie

Werkplaats

++

++

++

Topref.

Kennisdelen

++

Initiator &
partners

▪ Opgericht door Marleen Stikker in 1993
▪ Samenwerking met zowel grassroots als institutionele
partners uit heel Europa

Fysieke
inrichting

▪ Hoofdgebouw in de Waag in Amsterdam met uitbreiding
kantoor in het Pintohuis
▪ Externe locatie voor specifiek project in start-up village
Amsterdam Science Park

Financiering

▪ Gesteund door subsidies van Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie (€1.6M voor periode 2017-2020) en Amsterdams
Fonds voor de Kunst (€ 125.000 per jaar voor periode 20172020) en op projectbasis van de Europese Unie (bv. Horizon
2020) en andere bronnen
▪ Ongeveer 25% eigen inkomsten uit bijvoorbeeld opdrachten,
zaalverhuur, workshops en trainingen
▪ Stichting die wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel

Governance
Verder lezen

▪ Het lab (link)
▪ Recente publicaties (link)
▪ ANBI Jaarverslag 2018 (link)
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12. Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
Stdelijke vraagstukken
Sector/thema
AMS Institute is een internationaal toonaangevend instituut
Doelstelling &
functionaliteiten waar talent wordt opgeleid en ingenieurs, ontwerpers en zowel

Hierin zitten wetenschappers uit Delft, Wageningen en MIT.
Deze overleggen ieder kwartaal over de onderzoeksagenda.

natuurlijke als sociale wetenschappers gezamenlijk
geïntegreerde grootstedelijke oplossingen ontwikkelen en
valoriseren. Hun missie is om een diepgaand begrip van de stad
te ontwikkelen- de stad te voelen -om oplossingen te ontwerpen
voor haar uitdagingen en deze te integreren in de stad
Amsterdam. Dit doen ze via drie hoofdactiviteiten: onderwijs,
onderzoek & valorisatie en data. Wat AMS Institute uniek
maakt, is dat ze hun onderzoek in de praktijk valoriseren en de
stad Amsterdam gebruiken als levend laboratorium: een
waardevolle context voor experimenten die helpt bij het
ontwikkelen en testen van geavanceerde oplossingen voor
uitdagingen in verstedelijkte grootstedelijke gebieden over de
hele wereld.

Initiator &
partners

Fysieke
inrichting
Financiering

Governance

Regie

Maatsch

Innovatie

Werkplaats

Topref.

Kennisdelen

++

++

++

++

+

++

De gemeente Amsterdam is de initiatiefnemer achter het AMS.
Na een uitgebreide tenderprocedure is door het winnende
consortium het instituut opgestart. Partners in het consortium
zijn: TU Delft, Wageningen University & Research and
Massachusetts Institute of Technology, in nauwe samenwerking
met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven:
Amsterdam Smart City, The Waag Society, City of Boston
(maatschappelijke partners), KPN, Accenture, Alliander, Cisco,
ESA, IBM, Shell, Waternet (bedrijfsleven)
Betreft een instituut met centrale fysieke locatie en uitvoering
op meerdere projectlocaties (vaak samen met partner)
Gestart met initiële funding van € 50 mln voor 10 jaar vanuit de
gemeente Amsterdam. Ingericht op het principe van
cofinanciering. Doel is om op termijn een duurzaam
financieringsmodel te hebben zonder verdere financiering van
de gemeente.
Board of directors bestaande uit een afvaardiging van de
founding partners: twee professoren uit Delft en twee uit
Wageningen. Daarnaast is een portfoliosetting committee.

Verder lezen
Jaarverslag 2018 (link)
Algemene omschrijving instituut (link)
Pagina van Urban Living Lab (link)
Case omschrijving AMS (link)
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13. TNO [o.a. Den Haag]
Breed maatschappelijk en bedrijfskundig
Sector/thema
TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de
Doelstelling &
functionaliteiten concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de
samenleving duurzaam versterken.
TNO werkt op verschillende manieren: projecten in opdracht,
publiek private samenwerking, taakopdrachten en technology
transfer. De taakopdrachten hebben doorgaans een publieke
functie. Hierin wordt voor verschillende ministeries onderzoek
gedaan van nationaal belang.

Regie

Maatsch

Innovatie

Werkplaats

Topref.

Kennisdelen

+

++

++

++

+

+

Initiator &
partners

▪

Fysieke
inrichting

TNO werkt als zelfstandige locatie met verschillende kantoren
en testlocaties.

Financiering

TNO ontvangt financiering primair op projectbasis. Hierin wordt
contractwerk gedaan voor een breed pallet aan private en
publieke partijen. Daarnaast zijn er lange termijn
overeenkomsten ten behoeve van de taakopdrachten met
bijbehorende financiering.
TNO werkt met een Raad van Bestuur en een Raad van
Toezicht. Daarnaast is er specifiek voor het defensiedeel nog
een raad voor het defensieonderzoek.
Website van TNO (link)
De governancestructuur van TNO (link)

Governance
Verder lezen

Jaarlijkse samenwerking met 3.000 grote multinationals,
mkb, universiteiten, kennisinstellingen en overheden uit
binnen- en buitenland
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Bijlage III: Kengetallen financiering en begroting
Categorie overhead
Huisvesting
Kantoorautomatisering
Overige overhead

Personeelsadministratie

Per fte
€6.000
€5.700
€700

Reiskosten

€1.300

Opleiding

€1.500

Facilitair

€5.500

Hr- advies en bedrijfszorg

€500

Documentaire informatievoorziening

€1.400

Netto materiële overheidsconsumptie
index voor 2020 (1,6%)

€400

Totaal
Detailiering overheadkosten
Functie
Directeur
Methodiek/learningmanager
Sernior projectmanager
Projectmanager
Communicatie/disseminatiemedewerker
Administratief/financieel medewerker
Totaal

€23.000

Schaal
15
13
13
12
11
8

#
1
1
1
2
1
1
7

Loonkosten per jaar
135
112
112
98
85
60

Totaal
135
112
112
196
85
60
700

Detailiering personele kosten kernteam
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Bijlage IV: Betrokkenen, geinterviewden en bronnen
Betrokkenen
Groep
Expertgroep

Naam

Organisatie

Functie

Fons
Dingelstad

Ministerie van
Onderwijs Cultuur
en Wetenschap
Quadraam

Directeur Kennis

Ministerie van
Economische
Zaken en Klimaat
PO-Raad

MT-lid directie Digitale Economie

Toine Maes

Kennisnet

Directeur

Inge Molenaar

Radboud
Universiteit

Universitair docent onderwijskunde

Ministerie van
Economische
Zaken en Klimaat
it’s public

Beleidsmedewerker directie Digitale Economie

Bram Eidhof

Bureau Common
Ground

Projectleider

Dieuwertje de
Graaff

Bureau Common
Ground

Adviseur

Kees van der
Meeren

it’s public

Projectleider

Patrick
Eckringa
Thomas Faber

Anko van
Hoepen

Opdrachtgever Thijs van
Reekum

Projectteam

Daphne
Dijkman

Lid College van Bestuur

Vice-voorzitter

Adviseur
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Geinterviewden

Thema
AI en rol mogelijk
onderwijslab

AI en digitalisering in
het onderwijs

#
1

Naam
Fons Dingelstad

Organisatie
Ministerie van
Onderwijs Cultuur en
Wetenschap
Quadraam

Functie
Directeur Kennis

2

Patrick Eckringa

3

Thomas Faber

MT-lid directie Digitale Economie

Anko van Hoepen

Ministerie van
Economische Zaken en
Klimaat
PO-Raad

4
5

Toine Maes

Kennisnet

Directeur

6

Inge Molenaar

Radboud Universiteit

Universitair docent
onderwijskunde

7

Jan Bogerd

Hogeschool Utrecht

Voorzitter College van Bestuur

1

Michiel Bakker

Caland
Lyceum

geschiedenis

2

Magda van der
Meijden

Het Ijzeren
Kind

3

Ruben Ras

Lelystad - SGL

Lid College van Bestuur

Vice-voorzitter

vo
nvt
po
wiskunde, rekenen
vo

4

Tom Koekoek

5

Bernard Pothof

beroepsvakken, ICT coördinator
vo
scheikunde
vo

7

Wies Duits

Het Anker

8

Bart Tuerlings

OBS de Venen

nvt
po
Snappet coach, invaldocent
po

Innovatie en lab
experts

9

Frans Oosterveld

10

Rianne
Meensbergen

1

Jos van den Broek

Montessori
Lyceum
Groningen
Montessori
Lyceum
Groningen
Rathenau

Techniek

2

Prof. Rose Luckin

EDUCATE lab

Director

3

Susanne Stouten

AEDES

Programmamanager innovatielab

4

Meia Wippoo

Waag

Lead Co-creation Lab

vo
Engels
vo
Senior onderzoeker
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Bureau Common Ground
www.bureaucommonground.nl
Wibautstraat 131D, 1091 GL Amsterdam

it’s public
www.itspublic.nl
Plantage Middenlaan 62, 1018DH Amsterdam
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