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Inleiding
In deze Kennisagenda voor 2019 – 2024 heeft OCW de strategische vragen op een rij gezet 
waar we de komende jaren een antwoord op willen formuleren. Het gaat niet om de vragen 
waar we liever gisteren dan vandaag een antwoord op wilden hebben, maar om de vragen 
waarvan we verwachten dat ze morgen belangrijk worden. Juist in de waan van de dag is het 
van belang om aandacht te geven aan de grotere strategische kennisvragen, waarvan we 
vermoeden dat ze straks actueel zullen zijn. De vragen zijn gericht op een termijn van circa  
3 tot 5 jaar, in sommige gevallen 5 á 10 jaar.

De Kennisagenda bevat de strategische vragen die OCW-breed spelen, dus op de terreinen 
van onderwijs, cultuur, wetenschap, media en emancipatie. De focus ligt op thema’s die op 
meerdere terreinen terugkomen. Tal van medewerkers uit alle geledingen van OCW hebben 
hun kennis en inzichten met elkaar gedeeld om te komen tot deze agenda. Ook hebben 
deskundigen van kennisinstellingen en adviesraden met ons meegedacht en hebben 
verschillende onafhankelijke experts uit wetenschap en praktijk meegelezen. Daarbij zijn 
vijf grote thema’s naar boven gekomen die relevant zijn voor alle OCW-domeinen.  
De Kennisagenda is rond deze vijf thema’s opgebouwd:
1. Stelsel & sturing 
2. Gelijke kansen en sociale cohesie
3. Kwaliteit
4. Digitalisering
5. Internationale ontwikkelingen en internationalisering

Uiteraard zijn er ook vraagstukken op het snijvlak van twee of meer van deze thema’s.  
Zo zijn er vragen over de rol van digitale systemen in het faciliteren van internationale 
mobiliteit, of over de mogelijkheden die de stelsels bieden om te sturen op gelijke kansen. 
Dergelijke dwarsverbanden zijn gemarkeerd met kruisverwijzingen. 

Deze Kennisagenda staat uiteraard niet op zichzelf. Binnen en buiten OCW lopen immers 
allerlei initiatieven om de kennisbasis op de OCW-terreinen te versterken. Zo hebben we 
een strategische onderzoeksagenda leraren voor de periode 2018-2020 opgesteld, met 
vragen over bijvoorbeeld het lerarentekort, professionalisering en werkdruk in het 
onderwijs. We hebben er daarom voor gekozen die onderwerpen niet nogmaals uit te 
werken in deze agenda. Hetzelfde geldt voor de strategische onderzoeksagenda voor het 
hoger onderwijs, die samen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is 
opgesteld. Daarnaast is recent een kennisagenda Jeugd ontwikkeld, in het kader van de 

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2018/11/webversie-kennisagenda-jeugd.pdf
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route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), en is er eveneens vanuit de NWA, 
een Nationale kennisagenda voor het museale veld opgesteld. De PO-Raad en de VO-raad 
maakten in samenwerking met NRO een R&D-agenda voor het funderend onderwijs. Dan 
hebben we het nog niet eens over al het specifieke (beleidsgerichte) onderzoek dat de 
OCW-directies uitzetten op het eigen beleidsterrein. Voor zover de vragen uit de genoemde 
kennisagenda’s – en natuurlijk de antwoorden die daarop worden geformuleerd – aanslui-
ten bij de vragen uit deze kennisagenda, zullen we dat zoveel mogelijk betrekken bij het 
proces van kennisopbouw dat volgt op de publicatie van deze kennisagenda. 

Het Latijnse woord agenda betekent zoveel als ‘dingen die gedaan moeten worden’.  
We hebben in kaart gebracht wat ons de komende jaren te doen staat. Er ligt nu een agenda 
met de strategische kennisvragen die binnen OCW en daarbuiten worden gezien als de 
vragen die van belang zijn om te beantwoorden voor de iets langere termijn. Daarmee geeft 
de agenda om te beginnen richting aan de programmering van onderzoek. De vorm waarin 
dit onderzoek gegoten moet worden, is afhankelijk van het type vraag. We hebben er 
bewust voor gekozen om de vragen niet op voorhand te categoriseren, omdat beleidsvragen 
en kennisvragen vaak heel nauw met elkaar verweven zijn. Soms zal een vraag leiden tot een 
beschrijvende inventarisatie, in andere gevallen tot een empirische effectstudie, een 
scenariostudie of een strategisch advies, of combinaties daarvan. Ook de vele experimenten 
die worden uitgevoerd in het veld (bijvoorbeeld met nieuwe onderwijsconcepten) kunnen 
bijdragen aan het beantwoorden van de vragen in deze kennisagenda.

We hopen dat deze Kennisagenda en de hieruit voortkomende kennisproducten ook 
bijdragen aan een verdere verdieping en verrijking van het debat tussen beleid, praktijk en 
wetenschap. Immers, een vraag stellen is een begin, maar de duiding van de antwoorden en 
doorvertaling daarvan zullen we met elkaar moeten formuleren. Alleen dan leidt nieuwe 
kennis ook echt tot evidence informed beleid en praktijk. De kennisagenda fungeert dus 
niet als een “checklist” voor nieuw onderzoek, maar veeleer als een hulpmiddel voor het 
programmeren van onderzoek, en het monitoren, contextualiseren en bundelen van 
bestaande en nieuw opgebouwde kennis. Het is in dit licht ook goed om te zien dat het NRO 
op dit moment bijvoorbeeld werkt aan de projectendatabase onderwijsonderzoek, om zo 
overzicht te creëren in de kennis die door diverse partijen wordt ontwikkeld. Als dit alles 
inzichten oplevert die kunnen helpen om de vragen uit deze kennisagenda te beantwoor-
den, betrekken we dat zoveel mogelijk in het proces dat volgt op deze Kennisagenda. Wat 
ons betreft wordt de kennisagenda een levend document dat telkens weer wordt gevoed 
door nieuwe inzichten en vragen van binnen en buiten OCW.

https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/nationale-kennisagenda-voor-het-museale-veld.pdf
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Dit is de derde kennisagenda van OCW. De eerdere edities verschenen in 2010 en 2015.  
Toen was het vertrekpunt een trendanalyse, op basis van rapporten en wetenschappelijke 
literatuur. Deze keer zijn we begonnen bij vraagstukken en dilemma’s die beleidsmakers op 
het departement en deskundigen bij kennisinstellingen en adviesraden op de middellange 
termijn op zich af zien komen. 

We danken iedereen die input heeft gegeven heel hartelijk voor de geleverde bijdragen.  
Met deze Kennisagenda sluiten we aan bij de oproep aan departementen die de NWA deed 
om departementale kennisagenda’s op te stellen. Daarmee dragen we bij aan een scherper 
overzicht van de maatschappelijke en beleidsrelevante vragen op verschillende terreinen.

Leeswijzer
Elk van de vijf hoofdonderwerpen vormt een apart hoofdstuk in deze Kennisagenda.  
Elk hoofdstuk is ingedeeld in enkele (sub)thema’s, afhankelijk van de breedte daarvan. 
Binnen elk thema wordt eerst vanuit beleidsmatig perspectief geschetst welke ontwikke-
lingen we waarnemen. Vervolgens geven we beknopt weer wat de stand van denken is in de 
literatuur. Elk thema sluit af met de vragen waar we de komende jaren een antwoord op 
zoeken. Zo vormt ieder thema ook de voorlopige weerslag van een dialoog die nog lang niet 
voltooid is. Het is onze ambitie om elk van die dialogen te blijven voeren, nieuwe inzichten 
op te doen en ons beleid daarmee te voeden en verrijken.

Marjan Hammersma
Secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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1 Stelsel & sturing

Waarom is dit thema belangrijk? 
De beleidsterreinen van OCW hebben bij uitstek betrekking op sectoren waarbij enerzijds de 
overheid een rol heeft om de kwaliteit en continuïteit van het systeem te bewaken (systeem-
verantwoordelijkheid), maar er anderzijds veel (private en publieke) partijen zijn die zelf 
initiatieven nemen en eigen verantwoordelijkheden hebben. De overheid heeft deze 
partijen nodig om succesvol beleid te kunnen voeren. 

De ruimte voor initiatieven uit de samenleving is er altijd al geweest. Voor het onderwijs is 
deze ruimte vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Maar ook de omroepverenigingen en 
de diversiteit aan muziek-, toneel-, kunst- en andere culturele organisaties laten zien dat er 
op de OCW-terreinen veel initiatieven zijn. In de huidige samenleving wordt gezocht naar 
sturing door en in samenspraak met andere partijen buiten de overheid. Dat versterkt de 
noodzaak om na te denken over de positionering en rol van de overheid hierin.  
De ontwikkeling wordt versterkt door de toegenomen mogelijkheden van technologie. 
Opkomst van platformtechnologieën maken van iedereen een potentiële mediaproducent, 
massive open online courses (MOOCS) en online leeromgevingen maken onderwijs ook 
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buiten onderwijsinstellingen steeds toegankelijker. Open science maakt wetenschap 
toegankelijk voor een groot publiek (zie ook het hoofdstuk digitalisering). 

Onderzoekers van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gaan in diverse 
publicaties in op de sturingsmogelijkheden van de overheid in de huidige samenleving.  
Zij onderscheiden in hun publicaties vier rollen die de overheid daarbij kan aannemen.

Rollen van de overheid in samenwerking met de energieke samenleving

(Van der Steen, Chin-A-Fat, Van Twist, & Scherpenisse, 2014)

2 Presterende Overheid
• Prestatiesturing (verticaal)
• Marktdenken: overheid als bedrijf, 

burger als klant
• Effecitiviteit en efficiency staan centraal, 

een goed doel moet meetbaar zijn

1 Rechtmatige Overheid
Politiek debat bepaalt publieke belangen, 
bijvoorbeeld:
• Prestatiesturing (verticaal)
• Uitvoering wet- en regelgeving
• Bewaken rechten en plichten
• Procedurele zorgvuldigheid staat 

centraal
• Goed bestuur
• Overheid stuurt hiërarchisch

3 Netwerkende Overheid
• Overheid is ‘in the lead’ en zoekt 

samenwerking met andere partijen 
(veelal koepels)

• Horizontale samenwerking, doelen 
gezamenlijk bepaald

• Onderhandelen of compromis,  
afspraken vastgelegd in akkoorden  
of convenanten

4 Responsieve, participerende Overheid
• Initiatief van onderop
• Netwerksturing
• Overheidsparticipatie (kan ook zonder 

overheid), ruimte en ondersteuning 
bieden aan maatschappelijk initiatief. 
Met georganiseerde, maar ook  
ongeorganiseerde partijen

Overheid

Publieke prestaties

Politieke keuze

Markt en  
gemeenschap
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Een analyse door de onderzoekers van NSOB van het beleid van OCW voor voortgezet 
onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) laat zien dat alle rollen worden 
ingezet (Chin-A-Fat, Van der Steen, & De Jong, 2016). Dat past bij de algemenere inzichten 
over meta-governance (Meuleman, 2018). Die benadrukken dat het van belang is om niet 
één stijl te kiezen, maar om – mede afhankelijk van de eigen rol – de juiste combinatie van 
stijlen toe te passen. 

Het kiezen van de juiste combinatie van rollen is echter geen sinecure. En wanneer de keuze 
van een rol onvoldoende transparant wordt gemaakt, kan dat tot spanning en verwarring in 
het veld leiden. Het ontbreekt vaak aan hanteerbare grondslagen om goed gefundeerde 
keuzes te maken. Daarnaast is er vooral in het vierde kwadrant van de NSOB ook sprake van 
enige handelingsverlegenheid. Want hoe verhoudt de rol van de responsieve overheid (het 
vierde kwadrant uit het schema hierboven, waarin met name sprake is van initiatief van 
onderop en sturing via netwerken) zich tot het politiek primaat van de wetgever?  
De zoektocht naar geschikte vormen van sturing is dus complex. Enerzijds is er behoefte om 
initiatief van onderop te honoreren en maatwerk mogelijk te maken. Anderzijds is er de 
noodzaak van regie en duidelijke kaders vanuit de overheid. Netwerken spelen daarin een 
belangrijke rol, maar hebben ook hun beperkingen.

De toenemende belangstelling voor netwerksturing roept ook vragen op rond de governance 
van instellingen zelf en de horizontale dialoog met diverse belanghebbenden. Wat is er 
nodig om netwerken goed te laten functioneren? In hoeverre zijn de spelers binnen en 
rondom een instelling voldoende in staat om de noodzakelijke checks & balances te bieden? 

In het onderwijs gaat het dan vooral om leraren, ouders, leerlingen en studenten. Daarnaast 
zijn gemeentes en zorgvoorzieningen belangrijke belanghebbenden, en in het beroepson-
derwijs ook het (regionale) bedrijfsleven. Hoewel zij verder van de onderwijsorganisaties 
staan dan eerder genoemde belanghebbenden, zijn zij wel vaak onderdeel van de horizon-
tale dialoog. 

Bij wetenschap, cultuur en media vindt de horizontale dialoog vooral plaats met de 
afnemers, zoals het (beoogde) theaterpubliek of - in het voorbeeld van de Nationale 
Wetenschapsagenda - door vraagarticulatie vanuit de bevolking. Een vraagstuk daarbij blijft 
wel hoe je voorkomt dat netwerksturing leidt tot ‘oversturing’ door tussenorganisaties 
(Waslander & Pater, 2017). En hoe werkt dit uit wanneer niet alleen publieke, maar ook 
private (op winst gerichte) partijen betrokken zijn, of vermenging van publieke en private 
belangen plaatsvindt in hybride organisaties?
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Over (overheids)sturing en governance is de laatste jaren veel geschreven (bijvoorbeeld: 
Theisens, Hooge, & Waslander, 2016; Chin-A-Fat, Van der Steen, & De Jong, 2016; Hooge, 
2017). Deze inzichten vinden echter niet altijd de weg naar de beleidspraktijk. Vaak 
ontbreekt het aan een vertaalslag of een praktische concretisering om de bijdragen 
bruikbaar te maken voor de beleidspraktijk. Daarnaast verlopen beleid- en bestuursproces-
sen in culturele instellingen, mediaorganisaties en onderwijsinstellingen niet altijd 
rationeel, maar zijn beelden en percepties doorslaggevend voor de gemaakte keuzes.

Wat zijn grote vraagstukken en dilemma’s binnen dit thema?
Op basis van het voorgaande komen we voor dit thema tot de volgende hoofdvragen:
1. Hoe geven we vorm aan nieuwe arrangementen met andere (bestuurs)lagen? Welke 

keuzes zijn er daarin mogelijk en wat betekent dat voor de stelselverantwoordelijkheid 
van OCW?

2. Is de governance binnen instellingen voldoende toegerust voor veranderende 
verhoudingen? 

3. Wat is er nodig om de horizontale dialoog met belanghebbenden goed vorm te  
kunnen geven? 

4. Wat zijn overwegingen om de verhouding tussen publieke en private partijen  
vorm te geven? 

Deze vragen liggen deels in elkaars verlengde en kennen ook enige overlap. In de hierop 
volgende paragrafen worden deze hoofdvragen nader uitgewerkt. 

1.1   Hoe geven we vorm aan nieuwe arrangementen met 
andere (bestuurs)lagen en wat betekent dat voor de 
stelselverantwoordelijkheid van OCW?

Wat is de huidige situatie?
In alle sectoren van OCW-beleid is de overheid niet de enige bepalende factor. Dat komt 
deels door de Nederlandse bestuurscultuur (het poldermodel), maar het neemt ook toe 
doordat de rijksoverheid taken overdraagt aan andere overheidslagen en burgers. Dit leidt 
tot diverse vormen van netwerksturing. Er is veel ruimte voor initiatief vanuit instellingen 
en organisaties. Bij deze horizontale vorm van sturing is er vaak sprake van een gedeeld 
leiderschap. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Zo zijn verantwoordelijkheden vaak 
minder helder geborgd en is het daarnaast een grotere uitdaging om vanuit het ministerie 
te sturen op (politieke) beleidsambities. Het ministerie blijft echter verantwoordelijk voor 
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het goed functioneren van de stelsels. Wat die stelselverantwoordelijkheid inhoud, is echter 
vaak niet duidelijk. 

Tegelijkertijd is in de verschillende sectoren een groter wordende rol voor de regio zichtbaar. 
Dat is ook terug te zien in het regeerakkoord van Rutte III. Regio’s profileren zich op het 
gebied van wetenschap en onderzoek (Brainport Eindhoven, Food Valley Wageningen).  
Je ziet het ook in de cultuursector. Daar worden stedelijke en regionale profielen opgesteld, 
als voorbereiding op het Cultuurbeleid 2021-2024.

In het beleid voor cultureel erfgoed speelt de samenwerking met andere overheidslagen een 
steeds belangrijker rol. OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) leveren 
input voor zaken als de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het klimaatakkoord. In het 
mediabeleid is de regionale omroep recentelijk onderdeel geworden van de landelijke 
publieke omroep, en wordt momenteel nagedacht over de organisatie en financiering van 
lokale (en streek-) omroepen. Ook in het onderwijs zijn bepaalde vraagstukken beter in een 
regio op te lossen, zoals de (regionale) aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, krimp 
en leerlingendaling of de aansluiting met jeugdzorg. 

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk? 
In een systeem met veel autonomie voor decentrale instellingen, zoals het onderwijs of de 
cultuursector, stuiten innovaties en veranderingen met een grote rol voor de overheid al 
snel op bezwaren. Maar verandering van onderaf komt ook niet altijd tot stand. Zo blijkt uit 
onderzoek naar onderwijsinnovaties keer op keer dat innovaties die top-down worden 
ingezet vaak niet de gewenste effecten hebben, terwijl innovaties die bottom-up ontstaan 
vaak onvoldoende ‘schaal’ en ‘duurzaamheid’ weten te realiseren (Hooge, van der Sluis,  
& Waslander, 2017). Ook de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) 
constateert dit in zijn recente advies Verspreiding - De onderbelichte kant van innovatie  
(AWTI, 2018). De AWTI pleit voor meer aandacht in beleid voor het verspreiden van innovaties.

Veel onderzoeken suggereren dat ‘lenige netwerksturing’ dat probleem kan oplossen. 
(Hooge, 2017). Daarbij wordt iedere keer opnieuw naar een passende aanpak met verschil-
lende netwerkpartners gezocht. Maar onderzoeken constateren ook dat de uitvoering 
hiervan niet gemakkelijk is en op zichzelf de nodige nadelen heeft. Lenige netwerksturing 
kan immers ook tot onduidelijkheid leiden, omdat partners iedere keer in een andere positie 
ten opzichte van elkaar kunnen komen en er zo een veelheid van structuren kan ontstaan. 

De Raad voor Cultuur constateert in zijn verkenning ‘Toekomst Cultuurbeleid’ (Raad voor 
Cultuur, 2018) dat samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en het 
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culturele veld cruciaal is bij de vormgeving van het nieuwe cultuurbeleid. Op dit moment is 
het echter niet altijd duidelijk wat verschillende partijen in partnerschappen rond beleids-
doelen van elkaar kunnen en mogen verwachten, zo geeft de raad aan. Dat is lastig wanneer 
veel partijen betrokken en van elkaar afhankelijk zijn. Samenwerking in netwerken is dan 
ook lastig te realiseren. 

Dat betogen ook Bannink en Bosselaar in hun boek Het probleem samenwerken (2018).  
Zij stellen dat er vaak sprake is van uiteenlopende beleidsdoelen en perspectieven. Goede 
samenwerking komt volgens Bannink en Bosselaar pas tot stand als alle partners bereid zijn 
om oplossingen te accepteren die voor iedere afzonderlijke partner suboptimaal zijn. Een 
optie die wordt genoemd om samenwerking tot stand te brengen is het werken met lokale 
of regionale ‘deals’ die in gezamenlijkheid leiden tot een autonome en zichzelf versterken-
de dynamiek (Schulz, Scherpenisse, Van der Steen, & Van Twist, 2016). Een voorbeeld 
daarvan zijn de Erfgoeddeals die het Rijk met andere overheden en maatschappelijke 
partners gaat sluiten. 

Wat willen we weten?
• De ambities van de overheid reiken vaak verder dan wat de directe sturingsmogelijkheden 

van het Rijk vermogen. Zeker wanneer de rijksoverheid met name de rol heeft van 
stelselverantwoordelijke en de uitvoering en inkleuring overlaat aan andere partijen. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om uitvoering van het curriculumbeleid, maar ook 
arbeidsmarktvraagstukken in de culturele en creatieve sector, het inrichten van een 
duurzaam mediastelsel of het opleiden van meer mensen voor de zorg. Is de overheid 
voldoende in staat om haar stelselverantwoordelijkheid waar te maken? Is voor verschil-
lende actoren duidelijk wat met het begrip stelselverantwoordelijkheid wordt bedoeld en 
wat dat betekent voor het handelen van de overheid? Is een herdefinitie van de stelselver-
antwoordelijkheid noodzakelijk?

• Een netwerkaanpak is vaak expliciet onderdeel van het beleid. In het cultuurbeleid geldt 
dit bijvoorbeeld voor Tel mee met Taal (leesbevordering en bestrijding laaggeletterdheid), 
Netwerk Digitaal Erfgoed of Mediawijzer.net. In het onderwijs bijvoorbeeld de Gelijke 
Kansen Alliantie of de aanpak van het lerarentekort. Hoe effectief zijn deze netwerkaan-
pakken in verschillende domeinen? Wat zijn de succesvoorwaarden voor een goede 
netwerkaanpak, en wat is de rol van de overheid daarin?

• Netwerksturing leidt vaak tot het ontstaan van sturingsnetwerken waarin diverse actoren 
samenwerken aan een bepaald doel, bijvoorbeeld rondom onderwijskwaliteit of 
lerarenbeleid. Vaak tot vijftien organisaties tegelijkertijd. Wanneer al deze actoren 
richting de instelling communiceren die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke 
uitvoering (een school, een culturele instelling) kan dit tot onduidelijkheid en overstu-

http://Mediawijzer.net
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ring leiden: boodschappen komen van veel kanten tegelijk en de relatieve weging ervan is 
lastig. Hoe kunnen we die nadelen voorkomen? 

• Bij arrangementen in een regio spelen veel vragen rond de doelmatige en rechtmatige 
inzet van middelen. Soms moeten er vanuit rechtmatigheid bepaalde keuzes worden 
gemaakt die doelmatige inzet van middelen in de weg kunnen staan (bijvoorbeeld bij 
samenwerking onderwijs en zorg). Deze vraag speelt nog sterker wanneer in een 
samenwerking ook private partijen betrokken zijn (zie ook paragraaf 3.4). Hoe kan 
daarover een goede afweging worden gemaakt? Welke ervaringen hebben andere 
sectoren hiermee, bijvoorbeeld de zorg? Is het bijvoorbeeld noodzakelijk om wet- en 
regelgeving meer op elkaar te laten aansluiten om een doelmatiger inzet van de middelen 
mogelijk te maken? 

• Ook is het de vraag hoe verschillende partijen het eens kunnen worden over de inzet van 
de beschikbare middelen. Dit speelt bijvoorbeeld in de samenwerking tussen Rijk en 
gemeenten op het gebied van cultuurbeleid. Beide bestuurslagen hebben eigen doelen 
voor de inzet van hun middelen, die niet altijd in elkaars verlengde liggen. Het speelt ook 
bij de zoektocht naar een levensvatbare infrastructuur van lokale en streekomroepen. 
Hoe kan meer gezamenlijkheid worden bereikt? Welke instrumenten hebben we om 
partnerschappen duurzaam en effectief vorm te geven?

• Soms spelen er vraagstukken op regionaal niveau, voorbeelden hiervan zijn het vorm-
geven van een cultuurvisie of het techniekaanbod in het vmbo in de regio. Hierbij kan het 
lastig zijn om een geschikte samenwerkingspartner te vinden. Wie zijn de geschikte 
partners voor beleidsdoelen op regionaal niveau, wanneer er (nog) geen formele 
netwerken bestaan? Welke instrumenten zijn er om met hen afspraken te maken 
waarvoor zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen?

• Van oudsher is het onderwijs sectoraal georganiseerd, met diverse overgangen voor 
iedere leerling/student, die vaak een struikelblok vormen (zie ook hoofdstuk ‘gelijke 
kansen’). De beleidsdoelen (en zeker de daarachterliggende maatschappelijke vraagstuk-
ken) daarentegen zijn vaak sectoroverstijgend. Dat leidt steeds vaker tot sectorover-
stijgende (vaak ook regionale) samenwerkingsverbanden (10-14 scholen, vm2-trajecten) 
en intersectorale organisaties, met schoolbesturen met scholen uit meerdere sectoren.  
De wettelijke en financiële grenzen van de sectoren werpen daarbij belemmeringen op 
voor dit soort organisaties. In hoeverre past de sectorale organisatie van onderwijs nog 
bij de huidige maatschappelijke doelen? Leidt de sectorale organisatie van onderwijs tot 
onvoldoende aandacht voor de doelen van het onderwijsstelsel als geheel? Is een 
herziening van deze sectorale organisatie noodzakelijk?
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1.2   Is de governance binnen instellingen voldoende 
toegerust voor veranderende verhoudingen?

Wat is de stand van zaken?
Het borgen van publieke belangen in decentrale instellingen stelt eisen aan de governance 
binnen deze instellingen. Zeker als instellingen veel ruimte hebben voor eigen keuzes, is 
het belangrijk dat dit goed geborgd is. Governance blijft daarom voortdurend onderwerp 
van gesprek. Zo is er onlangs nog een nieuwe governance code voor culturele instellingen 
gepresenteerd. Ook in de politiek wordt regelmatig gediscussieerd over de verhoudingen 
binnen instellingen. 

In de praktijk blijkt dat studenten, ouders en leraren niet altijd worden betrokken bij het 
beleid van onderwijsinstellingen. Ook is het de vraag of raden van toezicht voldoende 
gepositioneerd zijn als tegenmacht en of medezeggenschapsraden en klachtenprocedures 
op dit moment goed functioneren. De verwachtingen van inspraakorganen – maar ook van 
besturen en interne toezichthouders – zijn wellicht soms te hooggespannen. De versterking 
van de medezeggenschap in het onderwijs bijvoorbeeld stuit steeds op het feit dat het voor 
niet professionals lastig is om alle informatie te kunnen doorgronden om het gesprek goed 
te kunnen voeren.

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk? 
Van Schoonhoven (2016) constateert dat er nog maar zeer beperkt empirisch onderzoek is 
verricht naar governance in het onderwijs. Het onderzoek dat er al is heeft overwegend een 
beschrijvend karakter, en is veelal uitgevoerd in het kader van invoering van codes en/of 
nieuwe wet- en regelgeving. De vraag naar interne leerprocessen en de legitimerende 
functie van horizontale verantwoording komt in deze onderzoeken niet of nauwelijks aan 
de orde. Honing, Ruiter en van Tiel (2018) constateren dat er ook weinig empirisch bewijs is 
voor de invloed van schoolbesturen op de onderwijskwaliteit op scholen. Zij waarschuwen 
voor te hooggespannen verwachtingen van schoolbesturen in het bevorderen en bewaken 
van onderwijskwaliteit.

Wat willen we weten?
• Verschillende ontwikkelingen, zoals het vergroten van de ruimte van instellingen en het 

vergroten van de bevoegdheden van verschillende actoren, roepen de vraag op naar de 
toekomstbestendigheid van het huidige sturingsmodel. De wetgever geeft op verschil-
lende terreinen meer bevoegdheden en scholing aan actoren, maar het is niet altijd 
duidelijk wat het grotere verhaal is achter de positie van de actoren. Wat is in het 
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onderwijs de verhouding tussen intern toezicht, medezeggenschap en bestuur? Past het 
sturingsmodel nog wel bij de huidige en toekomstige situatie?

• Besturen grijpen niet altijd voldoende in bij risicovolle situaties. Voorbeelden zijn de 
dalende leerlingaantallen in het mbo en de recente examencrisis bij VMBO Maastricht. 
Dit roept de vraag op of de interne checks and balances (zoals de interne toezichthouder) 
voldoende werken. Is de bestuurlijke structuur in de verschillende sectoren voldoende 
stevig? Is er bij de instellingen voldoende strategisch vermogen aanwezig? Is er aanleiding 
om als overheid actief te gaan investeren in de kwaliteit en de professionalisering van 
bestuur en toezicht? En daarbij aansluitend: met welke factoren moet rekening worden 
gehouden bij het beoordelen van bestuurlijk functioneren?

• Er is veel gedaan om medezeggenschapsraden zo te scholen dat zij dezelfde taal kunnen 
spreken als de bestuurder. De vraag is of dit voldoende is voor een effectieve medezeg-
genschap. Een andere mogelijkheid kan zijn om het gesprek met medezeggenschaps-
raden vooral te voeren over onderwerpen die dicht bij hun belevingswereld staan.  
Een voorbeeld van een besluit dat daar wordt neergelegd waar het ook gevoeld wordt is 
de invloed van onderwijsteams op de verdeling van werkdruk in het funderend onderwijs 
(het werkdrukakkoord). Voor de onderwijsteams was heel duidelijk dat hun keuzes 
rechtstreeks invloed zouden hebben op hun dagelijks werk. Bij welk soort vraagstukken 
kan een medezeggenschapsraad het effectiefst een bijdrage leveren? 

• In de onderwijswetgeving is vastgelegd dat instellingen een code voor goed bestuur 
moeten hanteren die zo nodig door de minister kan worden aangewezen. In het 
cultuurbeleid wordt overwogen zo’n code voorwaarde voor subsidie te maken. Hoe 
effectief zijn deze codes? Hoe verhoudt de relatieve autonomie van de codes (die vaak 
werken met het principe pas toe of leg uit) zich tot het verplichtende karakter van 
subsidievoorwaarden en wettelijke voorschriften?

1.3   Wat is er nodig om de (horizontale) dialoog met 
stakeholders goed vorm te kunnen geven?

Wat is de stand van zaken?
Bij dit vraagstuk gaat het om het gesprek met stakeholders die geen rechtstreekse positie 
hebben in de governancestructuur van een instelling. Dat kan het (potentiële) publiek van 
een culturele instelling of een omroep zijn, het bedrijfsleven dat baat heeft bij de resultaten 
van wetenschap, het regionale bedrijfsleven, het vervolgonderwijs rond een onderwijsin-
stelling, of de buurtgenoten van een basisschool. Dit vraagstuk ligt sterk in het verlengde 
van het vorige. 



18 | Strategische Kennisagenda OCW 2019 – 2024

Er is echter op dit moment een statusverschil tussen de twee. Waar het vormgeven van de 
governancestructuur binnen de instelling aan zekere - vaak wettelijke - vormvereisten moet 
voldoen, is dat in mindere mate zo bij het vormgeven van de dialoog met externe belang-
hebbenden. Tegelijkertijd is deze dialoog buitengewoon belangrijk voor het verkrijgen en 
behouden van legitimatie van de omgeving. Als het mbo bijvoorbeeld meer ruimte krijgt 
voor een regionale inkleuring van opleidingen, betekent dit ook meer inspraak voor de regio. 

Op een andere manier speelt het vraagstuk in het mediabeleid. In de publieke omroep heeft 
de horizontale vertegenwoordiging (de “externe pluriformiteit”) de vorm van ledenomroepen. 
Dit model staat ter discussie, doordat de ledenomroepen de maatschappelijke pluriformiteit 
steeds minder vertegenwoordigen.

Hoewel er zowel in het onderwijs als in de culturele en mediasector veel pogingen worden 
ondernomen om de dialoog met horizontale stakeholders goed vorm te geven, is het steeds 
weer de vraag hoe ver de dialoog daadwerkelijk reikt. In hoeverre lukt het om deze dialoog 
zodanig vorm te geven dat er daadwerkelijk samenspraak ontstaat? 

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Verschillende onderzoeken constateren dat de positie van horizontale dialoog belangrijk, 
maar nog vaak onduidelijk is. Van Schoonhoven (2016) suggereert dat een betere positio-
nering van horizontale stakeholders mogelijk vraagt om een betere inbedding in de formele 
governancestructuren. En voor de arbeidsmarkt van werkenden in de cultuursector 
suggereert de Raad voor Cultuur en de SER (2017) om de sociale dialoog op decentraal 
niveau te bevorderen. Van Delden (2009) constateert dat de grootste risico’s van suboptimaal 
functionerende netwerken liggen in het ontstaan van schijnsamenwerking en eilandsamen-
werking (Van Delden, 2009). Bij schijnsamenwerking wordt er wel veel overlegd, maar 
ontbreekt de vertaling naar de daadwerkelijke uitvoering. Zonder de stap naar de uitvoering 
te maken, zal het netwerk geen meerwaarde realiseren. Bij eilandsamenwerking is de 
situatie precies andersom. Binnen het netwerk wordt goed samengewerkt, maar dit komt 
los te staan van de organisaties die in het netwerk participeren. Deze netwerken lijken op 
korte termijn succesvol, maar worden niet duurzaam omdat ondersteuning van de 
deelnemende organisaties ontbreekt. Het onderzoek laat vooral zien hoe precair het 
werken in netwerken is. De potentie van netwerken wordt vooral gerealiseerd als de leden 
van een netwerk zelf en ‘van binnenuit’ de opgaven van het netwerk weten op te lossen. 
Actieve stimulering van netwerken via beleid en/of subsidies blijkt vaak eerder verstorend 
dan versterkend te werken. Het NRO zal in 2019 onderzoek laten doen naar 
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succesfactoren van horizontale verantwoording in het mbo. Ook de Onderwijsraad heeft 
hier in zijn recente advies over verantwoording van onderwijsgelden opmerkingen over 
gemaakt (Onderwijsraad, 2018b).

Wat willen we weten?
• Er is meer ruimte voor regionaal ingekleurd beleid. Dit geeft ook ruimte voor samen-

werking en samenspraak met regionale partijen. Steeds meer instellingen voeren een 
horizontale dialoog met diverse regionale en lokale partners, maar dit is nog veel vorm 
en weinig functie. Hoe kan de horizontale dialoog zo betekenisvol mogelijk worden 
vormgegeven? Hoe kunnen horizontale stakeholders zo gepositioneerd worden dat zij 
hun plek in de horizontale dialoog opeisen?

• Wanneer regionale partijen een grotere rol spelen in het beleid, groeit ook de invloed van 
andere belangen. Hoe kan daarbij worden voorkomen dat enkele partijen de besluit-
vorming monopoliseren(capture)?

• Voor een betekenisvolle dialoog moeten alle deelnemers over voldoende gegevens 
beschikken. Dat wordt bemoeilijkt door privacywetgeving en doordat het ontbreekt aan 
gestandaardiseerde gegevens van instellingen. Zo is er in de podiumkunsten geen 
centrale partij die de gegevens verzamelt van voorstellingen en aanbod voor publiek.  
In de mediawereld geldt dit vooral als private partijen een rol spelen. Wat zijn de 
gevolgen van deze trend? Hoe komt de overheid aan voldoende informatie ten behoeve 
van de dialoog?

• Een grotere rol voor horizontale samenwerkingspartners vraagt mogelijk ook om het 
formaliseren van hun rol in de governance van instellingen. Moeten externe stakeholders 
een formele positie hebben in het sturingsmodel op de rechtspersoon? Heeft dit 
consequenties voor het verticale toezicht door de overheid, bijvoorbeeld via de Inspectie 
van het Onderwijs?

• Andersom is er de vraag in hoeverre instellingen een beroep kunnen doen op de inzet van 
regionale partners bij de uitvoering van hun taak. Wat kan redelijkerwijs van hen 
verwacht worden? 
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1.4   Wat zijn overwegingen om de verhouding tussen 
publieke en private partijen vorm te geven?

Wat is de stand van zaken?
Een specifiek soort verhouding ontstaat wanneer er zowel publiek als privaat gefinancierde 
partijen betrokken zijn bij het vormgeven aan publiek belang. Deze wordt vaak aangeduid 
met de term hybriditeit (Brandsen et al., 2006). Dat geldt bijvoorbeeld voor de toegang tot 
audiovisueel media-aanbod, dat al jaren door zowel publieke als commerciële mediadien-
sten verzorgd wordt, of voor de toegang tot nieuws, dat zowel door commerciële dagbladen 
en mediadiensten als door de publieke omroep NOS verzorgd wordt. Bovendien kenmerkt 
het laatste decennium zich door sterke veranderingen van het medialandschap als gevolg 
van globalisering en convergentie van mediamarkten. Grote, internationale bedrijven 
hebben steeds meer invloed op het nationale mediastelsel. Dit alles betekent dat het niet 
langer vanzelfsprekend is dat Nederlands media-aanbod divers, pluriform, kwalitatief, 
onafhankelijk, toegankelijk en vanuit een Nederlandse context gemaakt is. Daarvoor zijn 
nieuwe waarborgen nodig.

Ook in de wetenschap is er al jarenlange ervaring met private financiering van onderzoek. 
Universiteiten hebben gedragscodes met afspraken over transparantie en wetenschappe-
lijke onafhankelijkheid. Dit geldt ook in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs.  
Maar ook dan blijkt het lastig om vermenging van publieke en private belangen en 
geldstromen te voorkomen. Door in regio’s steeds beter de aansluiting met de arbeidsmarkt 
te zoeken wordt de laatste jaren publiek-private samenwerking binnen het mbo steeds 
gangbaarder. Het ministerie van OCW moedigt deze vorm van samenwerking zelfs aan met 
een regionaal investeringsfonds. 

Publiek-private samenwerking roept echter ook vragen op. Blijven de doelstellingen en 
kwaliteit van onderwijs wel geborgd? En hoe zit het met de verantwoordelijkheden?  
Deze vragen vormden een van de redenen om een nieuwe code voor goed bestuur in de 
culturele sector te presenteren, die hiervoor handreikingen biedt.

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Wanneer er wordt gekozen voor het inzetten van private partijen voor het borgen van 
publieke belangen gebeurt dit meer omdat het wordt gezien als een als wenselijk sturings-
model voor het organiseren van publieke diensten en het oplossen van complexe maat-
schappelijke vraagstukken dan dat het gestoeld is op overtuigend empirisch bewijs.  
Zo worden horizontale samenwerkingsverbanden, zoals PPS, in de literatuur soms verhuld 
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in romantiek (PPS als een soort huwelijk tussen publiek en privaat) of geportretteerd als een 
ideaaltypische samenwerkingsrelatie, terwijl in werkelijkheid zakelijke of eigen financiële 
bedrijfsbelangen worden verdedigd. 

De besluitvorming over PPS op rijksniveau is echter te typeren als een blackbox; deze is 
onduidelijk en weinig transparant, constateren Eversdijk en Korsten (2015). De meerwaarde 
van samenwerking tussen publieke en private partijen is in potentie groot, maar wordt lang 
niet altijd gerealiseerd (Hueskes, Koppenjan, & Verweij, 2016).

Uit onderzoek naar inzet van private partijen in het veiligheidsdomein blijkt dat informatie-
asymmetrie en het kunnen en (wettelijk) mogen uitwisselen van informatie samenwerking 
vaak in de weg staat (Van Steden & Meijer, 2018). De onderzoekers constateren dat de 
samenwerking beter juridisch moet worden geregeld. Vanuit maatschappelijk belang 
moeten verantwoordelijkheden en bevoegdheden immers goed worden belegd. 
Tegelijkertijd constateren zij dat de juridische organisatievorm niet doorslaggevend is voor het 
slagen van de samenwerking. Hiervoor zijn vertrouwen en intensief contact belangrijker.

Wat willen we weten?
• Publieke en private belangen worden regelmatig vermengd. Bijvoorbeeld als private 

bedrijven mensen opleiden met publieke middelen. Of wanneer publieke omroepen de 
uitzendrechten van private programma’s kopen. Welke arrangementen zijn er mogelijk 
waarin publieke en private partijen elkaar kunnen versterken, zonder meteen tegen de 
grens tussen publiek en privaat aan te lopen?

• Welke varianten van publiek-private samenwerking zijn er inmiddels ontstaan? En wat 
vragen deze vormen van samenwerking van de deelnemende partijen? Wat hebben deze 
vormen van samenwerking opgeleverd?

• Zijn de Nederlandse wensen op het gebied van publiek-private samenwerking voldoende 
in lijn met wat er op Europees niveau is afgesproken?

• Hoe voorkomen we dat bij publiek-private samenwerking een ongelijk speelveld 
ontstaat? Het voordeel voor de een is immers een nadeel voor de ander. Wanneer is 
beschikbaarheid van voorzieningen belangrijker dan een level playing field en andersom?

• Als private partijen een rol spelen bij het waarborgen van publieke belangen moeten zij 
in veel gevallen ook voldoen aan publieke eisen, bijvoorbeeld voor deskundigheid, 
verantwoording en transparantie. Hoe kunnen we eisen stellen aan private partijen 
zonder ze te bekostigen?
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2  Gelijke kansen en sociale 
cohesie

Waarom is dit thema belangrijk? 
Centrale maatschappelijke opdrachten van het onderwijs zijn het bieden van kansen aan 
jongeren om hun talenten te ontplooien en om een bijdrage leveren aan de socialisatie van 
jonge mensen. Als het gaat om het ontplooien van talent, signaleerde de Inspectie van het 
Onderwijs in 2016 dat de kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs onder druk staat. 
Leerlingen met laag opgeleide ouders halen, ondanks gelijke cognitieve capaciteiten,  
op een lager niveau een diploma dan hun leeftijdsgenoten met hoog opgeleide ouders.  
In internationaal vergelijkend onderzoek presteert het Nederlandse onderwijs echter 
relatief goed op kansengelijkheid. Veel indicatoren liggen op of boven het OESO gemid-
delde (OESO, 2018).

De Inspectie van het Onderwijs (2016) heeft ook herhaaldelijk gesignaleerd dat het niet 
goed gaat met de socialisatiefunctie van het onderwijs. Binnen de scholen komt het 
burgerschapsonderwijs nog onvoldoende van de grond. Daarnaast kiezen ouders met een 
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lagere opleiding andere scholen voor hun kinderen dan ouders met een hogere opleiding. 
Deels wordt dit verklaard door woonsegregatie. De samenleving is sociaal gesegmenteerd 
naar verschillende sociale groepen (SCP, 2014). De inspectie waarschuwt voor mogelijke 
negatieve gevolgen van deze sociale segmentatie (of ‘segregatie’) voor de kwaliteit van het 
onderwijs en de sociale veiligheid op school. Op sommige maatschappelijke thema’s lijkt 
ook polarisatie te ontstaan. Denk aan de zwarte pietendiscussie en de discussie over een 
mogelijk vuurwerkverbod. 

In een samenleving die gekenmerkt wordt door sociale segmentatie wordt vaak gekeken 
naar het onderwijs als ‘laatste grote socialiserende institutie’. Kerk, vakbond en de krant 
hebben immers aan invloed ingeboet (Elchardus, 2005). Ook van de publieke omroep wordt 
een bijdrage verwacht aan de sociale cohesie.

In het cultuurbeleid is de aandacht voor toegankelijkheid de laatste decennia een van de 
constanten. Ook in grote steden als Amsterdam en Rotterdam is hiervoor veel aandacht. 
Van recentere datum is de aandacht in het cultuurbeleid voor de rol die met name cultureel 
erfgoed speelt in de beleving van identiteit van de Nederlandse burgers en de bevordering 
van “historisch democratisch bewustzijn”. Eén van de speerpunten in de beleidsvisie 
‘Erfgoed Telt’ is de verbindende kracht van erfgoed. In het mediabeleid is toegankelijkheid 
één van de kernwaarden. 

Wat zijn grote vraagstukken en dilemma’s? 
Vaak wordt er een spanning gezien tussen het bieden van (gelijke) kansen en rendement. 
Leerlingen een kans bieden op een hoger niveau kan namelijk ook het risico op afstroom of 
doubleren vergroten. Toch is dit geen noodzakelijke tegenstelling. Uit onderzoek blijkt dat 
scholen die kansen bieden wel degelijk zowel een relatief goed rendement kunnen halen als 
goed presteren op het bieden van kansen (Van der Velden, forthcoming). Een andere 
(gepercipieerde of reële?) spanning is die tussen de selectiefunctie van het onderwijs en het 
bieden van kansen. Wanneer kinderen, mede als gevolg van het lage opleidingsniveau van 
hun ouders, al bij de overgang naar het voortgezet onderwijs op een te laag niveau 
instromen, werkt dat negatief door op hun toekomstkansen. Ook wordt er vaak een 
spanning gezien tussen de vroege selectie zoals het Nederlandse onderwijsstelsel dat kent 
en de socialisatieopdracht van het onderwijs. Leerlingen met verschillende achtergronden 
en capaciteiten worden immers al vroeg gescheiden. 

Bij cultuur speelt dat zij enerzijds verbindt en een bijdrage kan leveren aan sociale samen-
hang, terwijl ze anderzijds juist ook het verschil tussen groepen kan articuleren. 



Strategische Kennisagenda OCW 2019 – 2024 | 25

We zien hier dus drie nauw met elkaar samenhangende thema’s: gelijke kansen, sociale 
segmentatie en sociale cohesie. Die worden hieronder uitgewerkt aan de hand van drie 
subthema’s: 
1. Eerst gaan we in op school en omgeving, waarbij de focus ligt op de verbinding die het 

onderwijs kan leggen met de omgeving waarin kinderen opgroeien (2.1). 
2. Vervolgens kijken we naar de bijdrage die cultuur en media mogelijk kunnen leveren aan 

sociale cohesie (2.2). 
3. Ten slotte gaan we in op het effect van bepaalde kenmerken van het Nederlandse 

onderwijsstelsel op gelijke kansen en sociale samenhang (2.3). 

2.1 School en omgeving

Leerlingen ontwikkelen zich in een sociale omgeving, waarin we drie sferen kunnen 
onderscheiden: 
• school 
• thuis 
• de verdere sociale leefwereld waarin kinderen opgroeien (buurt, sport, muziek  

en cultuur). 

Leerlingen leren in diverse omgevingen. Om leren succesvol te laten zijn, is het belangrijk 
dat er een verbinding is tussen die omgevingen. Daarbij maakt het uit of leerlingen 
continuïteit of discontinuïteit ervaren tussen de verschillende leefwerelden. Leerlingen met 
een achterstand of met een migrantenachtergrond hebben vaak meer moeite met het 
leggen van verbinding tussen verschillende leefomgevingen, doordat die omgevingen 
sterker van elkaar verschillen (Bronkhorst, Akkerman, 2014). Het is belangrijk dat leerlingen 
zich op school en thuis veilig voelen. Dat is des te meer een uitdaging in een grootstedelijke 
context, waar de diversiteit in achtergronden van leerlingen toeneemt (WRR, 2018). 

Veranderingen in de sfeer ‘school’ 

Wat is de huidige situatie?
De diversiteit in het onderwijs, vooral in de grote steden, neemt toe. Van verschillende 
kanten zijn er signalen van een afnemende verdraagzaamheid ten aanzien van culturele  
en/of religieuze verschillen op school. Er zijn ook grote verschillen in de manier waarop 
scholen met diversiteit omgaan (De Jong & Nelis, 2018). 
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Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Vaak wordt gesteld dat leerlingen met een migrantenachtergrond een grotere afstand 
ervaren tussen de school en thuiscultuur, en daarom ook minder presteren (Hadiou, 2015). 
Er is echter nog weinig onderzoek gedaan dat deze stelling onderbouwt (Tyler, 2008).  
OESO (2018) onderzoek laat zien dat Nederlandse leerlingen relatief hoog scoren op 
thuisvoelen op school (sense of belonging) en dat het verschil tussen leerlingen met en 
zonder een migratieachtergrond relatief klein is. Meer kwalitatief onderzoek laat wel zien 
dat Nederlandse jongeren met verschillende achtergronden vaak in verschillende werelden 
leven, ook binnen dezelfde school of opleiding (Kleiwegt, 2016). Nederlandse jongeren met 
verschillende achtergronden leven vaak in gescheiden werelden – ook wel mentale segregatie 
(Kleiwegt, 2016) – ook binnen dezelfde school of opleiding. 

Daarnaast hebben docenten te maken met een hoge werkdruk en zijn ze doorgaans slecht 
voorbereid op het werken in een diverse context. Leraren weten volgens Machteld de Jong 
en Huub Nelis (2018) vaak niet goed om te gaan met het binnendringen van de straatcultuur 
in de school, grote religieuze verschillen, beschuldigingen van discriminatie, en het 
bespreken van actuele kwesties. Dit beeld is echter niet algemeen geldig. Een onderzoek van 
ITS liet zien dat de meeste docenten geen problemen hebben met aan de orde stellen van 
gevoelige maatschappelijke kwesties in de klas (Sijbers, Elfering, Lubbers, Scheepers,  
& Wolbers, 2015). Docenten beoordeelden hun vaardigheden om diversiteit in de klas te 
hanteren als ruim voldoende. Daarnaast laat de monitor sociale veiligheid in de periode 
2010 en 2018 voor het basis- en voortgezet onderwijs een min of meer constant beeld zien. 
De meeste leerlingen en personeelsleden in het funderend onderwijs voelen zich veilig op 
school (Nelen et al, 2018). 

Wat willen we weten?
• Ervaren leerlingen met een migrantenachtergrond en/of van lager opgeleide ouders een 

grotere afstand tussen thuis en schoolcultuur? Presteren deze leerlingen op school beter 
als zij meer continuïteit ervaren?

• Hoe gaan scholen om met de diversiteit in achtergronden van hun leerlingenpopulatie?
 - In hoeverre wordt diversiteit als een probleem of juist een kwaliteit ervaren? Hoe zou 

het onderwijs de diversiteit van achtergronden van leerlingen en studenten beter 
kunnen benutten?

 - Welke strategieën hanteren scholen om met verschillen tussen leerlingen om te gaan?
 - Is er een verschil tussen de grootstedelijke context en de regio in de manier waarop er 

om wordt gegaan met een diverse samenleving? 
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• Welke strategieën op schoolniveau zijn er om leraren in staat te stellen om te gaan met 
diversiteit?
 - Wat betekent diversiteit voor lerarenopleidingen? (Urban teacher)
 - Wat zijn effectieve interventies om het handelingsvermogen van leraren in een diverse 

context te vergroten? Hoe creëren scholen een veilig schoolklimaat?
 - Helpt diversiteit binnen het lerarencorps van een school om met diversiteit  

om te gaan?

Verschillen in (non-cognitieve) vaardigheden

Wat is de huidige situatie?
Er is veel onderzoek dat aantoont dat niet alleen cognitieve verschillen tussen leerlingen, 
maar ook persoonskenmerken er toe doen om succesvol te zijn in onderwijs en maatschappij. 
Het gaat om persoonlijkheidskenmerken (consciëntieusheid, openheid, neuroticisme, 
extraversie, meegaandheid), en aan zelfregulatie gerelateerde kenmerken (prestatiegericht-
heid, doorzettingsvermogen, schoolmotivatie, schoolhouding, concentratie). Borghans 
stelt dat leerlingen met een lage sociaal-economische status (SES) nu in het onderwijs 
vooral geholpen worden om achterstanden in te lopen in vaardigheden die direct in toetsen 
worden gemeten. Er is minder aandacht is voor andere vaardigheden waar zij mogelijk baat 
bij hebben (Borghans, Diris & Schils, 2018). 

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Recent onderzoek laat zien dat er sociale verschillen zijn in non-cognitieve kenmerken van 
leerlingen (Borghans, Muskens, Rouvroye, & Schils, 2018). Kinderen met een lage en 
midden sociaal-economische status scoren op een aantal non-cognitieve variabelen anders 
dan kinderen met een hoge SES. In het primair onderwijs gaat het dan met name om 
openheid en meegaandheid. In het voortgezet onderwijs zijn er naast sociale verschillen in 
openheid en meegaandheid ook duidelijke verschillen in motivatie, schoolhouding en 
concentratieproblemen. Ook zien we dat bepaalde gunstige persoonlijkheidskenmerken 
(zoals openheid en meegaandheid) voor kinderen met een lage of midden-SES sterker 
bijdragen aan hun onderwijsprestaties dan voor kinderen met een hoge SES. Er lijkt hier 
sprake te zijn van een compenserende werking van persoonlijkheid voor nadelige effecten 
van de SES-achtergrond. 
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Wat willen we weten?
• Hoe kan het onderwijs recht doen aan verschillen in non-cognitieve kenmerken van 

leerlingen? Is het gewenst en mogelijk deze verschillen is verkleinen? 
 - Kinderen met een bepaalde persoonlijkheid doen het beter in het onderwijs. Dat kan 

betekenen dat het onderwijs zo is vormgegeven dat het beter aansluit bij een specifieke 
groep kinderen. Moet het onderwijs meer recht doen aan diversiteit in achtergronden 
en persoonlijke kenmerken van kinderen?

 - Leidt het versterken van non-cognitieve vaardigheden daadwerkelijk tot gelijke kansen 
in het onderwijs, dat wil zeggen het verminderen van sociale verschillen in 
onderwijsuitkomsten?

 - Hebben docenten voldoende kennis om non-cognitieve vaardigheden van kinderen  
te versterken?

 - Is er in het onderwijs de juiste balans tussen cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling 
van kinderen? 

Verwachtingen van leraren 

Wat is de huidige situatie?
Verwachtingen die leraren hebben over leerlingen zijn erg sturend voor het onderwijs-
proces. Een belangrijke bron van ongelijkheid tussen de kansen van leerlingen zijn 
verschillen in impliciete verwachtingen van leraren. Die worden vooral zichtbaar bij 
overgangen tussen onderwijssoorten, zoals de advisering op het einde van het basisonder-
wijs en tijdens beslissingen over overgangen in het voortgezet onderwijs, zoals bijvoorbeeld 
in rapportvergaderingen. 

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Volgens een recente review (Geven, Batruch, & Van de Werfhorst, 2018) laten veel studies 
zien dat leraren de prestaties van kinderen met een lage SES anders beoordelen dan die van 
leerlingen met een hoge SES. De verschillen blijven wel klein. De prestaties van meisjes 
worden ook positiever gewaardeerd dan die van jongens. Bij het advies in het basisonder-
wijs neigen leraren tot een positiever oordeel over leerlingen die veel steun van de 
thuissituatie hebben. De resultaten zijn gemengd als het gaat om het hanteren van 
genderstereotypen. De oordelen van leraren over kinderen met een migrantenachtergrond 
zijn niet systematisch positiever of negatiever dan van de andere kinderen, maar ze vertonen 
wel een grotere spreiding, zowel naar boven als naar beneden. Het lijkt er op dat leraren de 
capaciteiten van kinderen met een migrantenachtergrond moeilijker kunnen inschatten.
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Wat willen we weten?
• Wat zijn effectieve interventies om leraren te helpen in het omgaan en vormen van 

verwachtingen van leerlingen?
 - Kunnen instrumenten ontwikkeld worden om de adviespraktijk te professionaliseren? 

(Zie bijvoorbeeld de pagina van de inspectie over het basischooladvies.) 
• Hoe kunnen leraren los komen van stereotypering en van álle leerlingen hoge verwach-

tingen hebben (high expectations teaching)?
 - Zijn leraren zich bewust van stereotypering en verschil in verwachtingen?
 - In hoeverre sturen professionele opvattingen en overtuigingen1 

 van leraren de verwachtingen van leraren?
• Het gebruik van digitale adaptieve leermiddelen kan voorkomen dat selectieve verwach-

tingen invloed hebben op leerprocessen. Digitale leermiddelen lijken immers ‘objectief ’. 
Toch laat de eerste resultaten van de evaluatie van digitale leermiddelen, zoals Snappet in 
het basisonderwijs, zien dat zwakke leerlingen relatief het minder goed doen bij het 
gebruik van deze leermiddelen. Leerlingen met een lage SES zijn oververtegenwoordigd 
in deze groep zwakke leerlingen. Dit roept de vraag op: wat zijn de effecten van digitale 
leermiddelen voor leerlingen met een lage SES en hoe kunnen digitale leermiddelen 
bijdragen aan het verkleinen van de kansongelijkheid in het onderwijs? 

1 Zoals een lineair ontwikkelmodel, waarbij eerst deficiënties moeten worden weggewerkt voordat de 
volgende stap gemaakt kan worden, vertrouwen in eigen oordeel en mate van voorspelbaarheid van 
onderwijscarrières.

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/overgang/interactieve-simulatie-basisschooladvies
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2.2 Cultuur, media en sociale samenhang

Elke Nederlander moet verzekerd zijn van toegang tot herkenbare en onbekende verhalen. 
Dergelijke verhalen zijn belangrijk voor onze democratische meningsvorming en culturele 
vorming. Een goed functionerende mediasector met zowel commerciële als publieke media 
is daarvoor van cruciaal belang. De mediasector maakt en verspreidt die verhalen; in allerlei 
vormen, zoals nieuws, drama of documentaires – en via allerlei media, zoals kranten, 
televisie of internet. Eerst wordt ingegaan op het belang van cultureel erfgoed en vervolgens 
op burgerschapsvorming. 

Cultureel erfgoed, Nederlandse identiteit en toegankelijk 

cultuuraanbod

Wat is de huidige situatie?
Hoewel Nederland een relatief hoge cultuurparticipatie heeft (Van Eijck, 2018), bestaat toch 
de indruk dat het gesubsidieerde cultuurstelsel weinig toegankelijk is voor nieuwkomers. 
Dat geldt voor makers en publiek, en het speelt vooral in de grote steden, met relatief veel 
inwoners met een migratie-achtergrond. Bij de voorbereiding van de nieuwe BIS-periode 
(2021-2024) hebben de regionale overheden een grotere rol gekregen, door het maken van 
eigen culturele profielen. Het is denkbaar dat het (gesubsidieerde) culturele landschap in 
Nederland daardoor meer variatie gaat krijgen en dat dit ook invloed zal hebben op de 
cultuurparticipatie. Daarbij speelt nog dat in krimpgebieden het voorzieningenniveau 
mogelijk onder druk komt te staan. 

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Hoewel Nederland vergeleken met andere landen niet extreem gepolariseerd is, tekent zich 
toch een groep af met een meer “kosmopolitische” culturele oriëntatie en een groep met 
een meer “nationalistische” oriëntatie. Deze ontwikkeling vindt ook elders in Europa plaats 
(Schrijvers, 2018). Cultuur kan blijkbaar zowel verbindend als onderscheidend werken. 
Theaterbezoek kan er bijvoorbeeld toe leiden dat verschillende sociale groepen elkaar 
ontmoeten, maar kan ook gebruikt worden voor sociale distinctie. Die ambivalentie is 
waarschijnlijk een wezenskenmerk van cultuur.
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Wat willen we weten?
• Welke rol speelt cultureel erfgoed (materieel en immaterieel) in het identiteitsgevoel en 

de identiteitsontwikkeling van (jonge) mensen? 
 - Herkennen mensen zich in wat in Nederland wordt geduid als cultureel erfgoed 

(materieel en immaterieel)? Voelen ze zich ermee verbonden?
• Is er in ons huidig beleid genoeg ruimte voor de verschillende perspectieven op cultureel 

erfgoed (materieel en immaterieel)?
• Hoe ontwikkelen het culturele voorzieningenniveau en de cultuurparticipatie zich in de 

komende jaren? 
 - Welke kansrijke opties zijn er om het huidige cultuurstelsel toegankelijker te maken 

voor nieuwkomers? 
 - Wat is de invloed van regionalisering voor cultuurparticipatie? 
 - Hoe kunnen jongeren worden beter bereikt worden, vooral jongeren die het deelne-

men aan cultuur niet van huis uit mee gekregen hebben? 

Burgerschapsonderwijs en mediawijsheid

Wat is de huidige situatie?
Nederland scoort internationaal niet goed op burgerschapskennis en houdingen.  
De digitale geletterdheid en mediawijsheid van jongeren is vaak eenzijdig of valt tegen 
(Meelissen, Punter, & Drent, 2014). De Monitor Jeugd en Media (Kennisnet, 2017) bevestigt 
dit beeld. Ook blijkt uit die monitor dat vooral vmbo-leerlingen nauwelijks digitaal 
geletterd zijn. Uit beide onderzoeken blijkt dat de school nauwelijks een rol speelt bij de 
ontwikkeling van deze vaardigheden. Affiniteit met democratie wordt echter niet alleen op 
school verworven, maar juist in wisselwerking met de thuisomgeving. Ook speelt het 
mediagebruik van jongeren een belangrijke rol. Jongeren groeien op in een context waarin 
het lokale en regionale journalistieke aanbod verschraalt (Bakker & Kik, 2018). 

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Eén van de in het oog springende bevindingen is het achterblijven van de burgerschaps-
kennis van Nederlandse leerlingen bij leeftijdsgenoten in vergelijkbare landen (België 
(Vlaanderen), Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland). Het vertrouwen in politieke 
partijen, het parlement en de democratie is relatief laag. Verder zijn Nederlandse leerlingen 
minder geneigd gelijke rechten toe te kennen aan mannen en vrouwen en aan migranten 
(ICCS, 2017).
Het mediagebruik van de bevolking verandert snel, vooral onder jongeren. Zo neemt het 
lezen van een krant af. Onderzoek laat zien dat er flinke verschillen zijn onder jongeren qua 
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mediawijsheid en digitale geletterdheid. Bovendien overschatten ze zichzelf doorgaans op 
die gebieden (Kennisnet, 2017). Er zijn ook aanwijzingen dat de mediawijsheid van de 
volwassen bevolking verbeterd kan worden, al bestaat er geen algemeen aanvaard criterium 
om dit te beoordelen. Hoewel er veel onderzoek gedaan wordt naar digitale geletterdheid 
en mediawijsheid (ook internationaal) is er nog geen eenduidige definitie. Daardoor is nog 
beperkt zicht op de ontwikkelingen onder de bevolking.

Wat willen we weten? 
• Hoe kunnen we de kwaliteit en pluriformiteit van het media-aanbod (inclusief regionale 

journalistiek) waarborgen, onder veranderende marktomstandigheden? 
 - Hoe zal het nieuwsaanbod zich lokaal en in de regio ontwikkelen?
 - Hoe kan het burgerschapsonderwijs op school versterkt worden door de verbinding te 

leggen met mediagebruik? 
 - Hoe kan jongeren geleerd worden de betrouwbaarheid van nieuws te duiden?

• Hoe kunnen jongeren meer betrokken worden bij de besluitvorming en de berichtgeving 
over de lokale democratie? 

2.3  Stelselperspectief gelijke kansen en sociale samenhang

Nederland kent een onderwijsstelsel dat gekenmerkt wordt door vroege selectie en een 
hoge mate van differentiatie. De vroege selectie kan nadelig uitpakken voor leerlingen met 
een migrantenachtergrond of met laag opgeleide ouders. Hetzelfde geldt voor de vele 
overgangen in ons onderwijs (Werfhorst et al., 2015). 
 
Een ander belangrijk kenmerk van het Nederlandse stelsel is de onderwijsvrijheid. Die 
draagt bij aan pluriformiteit en keuzevrijheid voor ouders, leerlingen en studenten, maar 
kan onbedoeld wellicht de sociale segmentatie in het onderwijs versterken. Eerst wordt 
ingegaan op overgangen en brugklassen in het onderwijs, daarna op schoolkeuzeprocessen. 
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Overgangen in het onderwijs en effectieve brugklassen

Wat is de huidige situatie?
Overgangen en discontinuïteit tussen leer- en ontwikkelingscontexten kunnen risico’s met 
zich meebrengen voor leerlingen met een migrantenachtergrond of lage sociaal-economi-
sche status (SES). De overgangen sluiten niet altijd goed aan bij de kenmerken en de situatie 
van leerlingen. Er zijn veel initiatieven voor soepele samenwerking en doorlopende 
leerlijnen. Er is echter meer inzicht nodig over welke aanpakken effectief zijn. 

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) wees op de relatief grote 
overlap in PISA-scores tussen leerlingen van verschillende schoolsoorten (OECD, 2016a).  
Dat onderstreept ook de noodzaak van het meer flexibel inrichten van de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs. De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet 
onderwijs is een belangrijke schakel. 

Het aanbieden van (dakpan)brugklassen wordt vaak gezien als een manier om de definitieve 
schoolkeuze in het voortgezet onderwijs uit te stellen en kansen van leerlingen te vergroten. 
Onderzoek van de inspectie laat echter zien dat leerlingen die met dezelfde Cito-score in een 
categorale school komen een kleiner risico hebben op afstroom dan leerlingen die in een 
dakpanklas komen (Inspectie, 2017). Het is overigens wel de vraag of in het onderzoek van 
de inspectie vergelijkbare groepen leerlingen worden vergeleken. Tegelijkertijd constateert 
de Onderwijsraad in de Hoofdlijnen van de Stand van Educatief Nederland (2018) dat het feitelijke 
aanbod van brede brugklassen sterk achteruit is gegaan de afgelopen jaren.

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Er is geen eenduidige oorzaak die overgangen voor sommige groepen van leerlingen en 
studenten kwetsbaar maakt. Vaak is er een wisselwerking en hebben factoren cumulatief 
een negatief effect. Elffers (2018) maakt bij overgangen onderscheid in formele en informele 
obstakels. Formele blokkades zijn in regels vastgelegd, zoals overgangsnormen. Informele 
blokkades zijn te vinden in de volgende omgevingen:
1. thuisomgeving en sociaal netwerk; 
2. de vertrekkende onderwijsinstelling; 
3. de ontvangende onderwijsinstelling; 
4. de brede maatschappelijke context, zoals de arbeidsmarkt. 

Met gelijke kansen voor leerlingen in overgangen wordt veelal bedoeld dat leerlingen met 
gelijke capaciteiten ook gelijke toegang tot het onderwijs behoren te krijgen, ongeacht hun 
achtergrond. Hoewel deze meritocratische norm in theorie duidelijk is, is hij in de praktijk 



34 | Strategische Kennisagenda OCW 2019 – 2024

soms lastig toe te passen (Elffers, 2018). Het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht het 
verschil tussen categorale mavo- en vmbo-havo-brugklassen en liet zien dat leerlingen die 
in de gecombineerde brugklas zaten een grotere kans hadden het hoger onderwijs te 
bereiken (Van Elk, Van der Steeg, & Webbink, 2009). Er werd bovendien geen aanwijzing 
gevonden dat leerlingen met een havo-advies een negatieve invloed zouden ondervinden 
van leerlingen met een mavo-advies in de gecombineerde brugklas. Het CPB keek ook naar 
leerlingen met een vwo-advies, zij deden het beter in een vwo-brugklas dan in een gecombi-
neerde havo-vwo-brugklas. 

Wat willen we weten?
• Hoe kan het bieden van gelijke kansen in het onderwijs praktisch vormgegeven worden 

in de manier waarop de besluitvorming plaats vindt over overgangsbeslissingen, op- en 
afstroom?

• Dragen (dakpan)brugklassen bij aan het bieden van kansen aan leerlingen? Onder welke 
condities is dit het geval? Is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat in een brugklas op het 
hoogste niveau wordt lesgegeven? 
 - Op welke wijze kan het beste gedifferentieerd worden in dakpanbrugklassen en hoe 

wordt doorstromen naar een hoger niveau gestimuleerd en afstromen ontmoedigd? 
 - Hoe kan stapelen in het stelsel worden bevorderd, ook om eventueel negatieve 

effecten van vroege selectie te compenseren?
 - Hoe kan de kwaliteit van selectiebeslissingen in het onderwijs worden verbeterd? 

• Hoe krijgen we meer inzicht in het verloop van overgangen voor kwetsbare leerlingen?
 - Wat zijn de precieze mechanismen en aangrijpingspunten voor scholen?
 - Is in een longitudinaal perspectief op onderwijscarrières zichtbaar te maken hoe 

overgangen cumulatief negatief kunnen uitpakken? 

Schoolkeuze en segregatie 

Wat is de huidige situatie?
Scholen staan vaak in een concurrentiepositie ten opzichte van elkaar, waarbij gestreden 
wordt om de meest kansrijke leerlingen. Daarbij speelt de regionale context: is er krimp of 
juist niet? De regionale onderwijsmarkt functioneert volgens onderzoek als een lokale 
hiërarchie, waarbij scholen met een goede reputatie boven aan de hiërarchie de meest 
kansrijke leerlingen onderwijs bieden, terwijl scholen onderaan de hiërarchie weinig 
invloed hebben op de leerlingen die zij aantrekken (Waslander et al., 2010). Om leerlingen 
te trekken profileren scholen zich als cultuurprofielschool of technasium, of ze bieden 
Cambridge English of nieuwe vakken aan. 
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Wat is de stand van het denken op dit vraagstuk?
De ontwikkeling in het primair onderwijs is dat etnische segregatie nog steeds vrij sterk is, 
maar wel afneemt. Het onderwijs wordt dus meer divers (Boterman, 2017). Tegelijkertijd 
neemt de segregatie naar opleidingsniveau van de ouders toe. In het basisonderwijs zien we 
dat vooral segregatie naar inkomen en opleiding van de ouders relatief hoog is. Hoewel de 
belangrijkste oorzaak van segregatie woonsegregatie is, wordt de segregatie door het 
onderwijs nog verder versterkt. In het voorgezet onderwijs blijkt segregatie naar inkomen 
en migratie achtergrond, in ieder geval in stedelijke context, vooral veroorzaakt te worden 
door keuzevoorkeuren en selectie naar niveau. Woonsegregatie speelt hier een mindere rol 
(Oosterbeek et al., 2018). 

Wat willen we weten?
• Is er een toenemende sociale segmentatie te zien in schoolkeuzes? 

 - Er zijn signalen dat leerlingen en ouders steeds vaker opteren voor categorale scholen, 
is dit ook het geval? (Er is weinig recent onderzoek naar schoolkeuze processen in 
Nederland.)

 - Wat zijn de belangrijkste motieven van ouders, en hoe reageren scholen op de 
voorkeuren van ouders? 

 - Wat zijn de mogelijkheden om schoolkeuzes te beïnvloeden en segregatie tegen te gaan? 
• In hoeverre speelt de leerlingpopulatie mee in de voorkeuren van leraren voor een school? 

 - Wat is de impact van het lerarentekort op gelijke kansen?
 - Hoe gaan scholen om met de regionale markt en het bieden van kansen aan leerlingen? 
 - In hoeverre spelen examencijfers en toezichtprikkels hierbij een rol?
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3  Kwaliteit

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, cultuur en wetenschap is een 
centrale opdracht van OCW. Wat onder kwaliteit wordt verstaan is echter niet eenduidig. 
Onderwijs heeft bijvoorbeeld al meervoudige doelen: het voorbereiden van leerlingen op 
de arbeidsmarkt(kwalificatiefunctie) en op de samenleving (socialisatiefunctie) en 
persoonsvorming (Onderwijsraad, 2016a). Ook in de onderwijswetgeving komt tot uiting 
dat scholen een brede opdracht hebben.2 

Tegelijkertijd gebruikt de wetenschap en in het verlengde daarvan de overheid vaak een 
smalle operationalisatie van kwaliteit in meetbare normen, toetsen en tijdseenheden 
(Onderwijsraad, 2016a). In wetenschap en cultuur spelen vergelijkbare discussies over de 
sterke focus op de productie van instellingen en de kleinere aandacht voor de uiteindelijke 

2 In artikel 8, sub 2 van de Wet op het primair onderwijs staat: “Het onderwijs richt zich in elk geval op de 
emotionele en verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van 
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.”
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impact. Dit betekent dat de bestaande ‘kwaliteits’indicatoren een smal beeld geven van de 
brede kwaliteitsdoelstellingen.

Bovendien laten de (meervoudige) doelen zich ook niet altijd eenvoudig vertalen in 
kwaliteitsnormen voor instellingen en professionals: wat is een goede school, een goede 
leraar, een goede maker? De Inspectie van het Onderwijs hanteert bijvoorbeeld deugdelijk-
heidseisen die aangeven dat een instelling aan bepaalde wettelijke voorschriften voldoet en 
een zekere basiskwaliteit heeft. Dat zijn echter geen waarborgen voor een hoge kwaliteit 
(Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen 2008; Memorie van 
toelichting WOT, 2017). 

In onderwijs, cultuur, media en wetenschap laat de overheid de vraag naar de kwaliteit 
echter ook niet helemaal over aan de markt en zoekt zij manieren om kwaliteit te stimule-
ren en te meten. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is dat Nederland over het algemeen 
goed scoort op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap, maar dat er tegelijkertijd 
ook signalen zijn dat de prestaties op sommige terreinen onder druk staan (Onderwijsraad, 
2013a; OECD, 2017; Inspectie van het Onderwijs, 2018; OECD, 2018b; Rathenau, 2018b) en dat 
er nog veel vragen zijn hoe kwaliteit kan worden gemeten en geborgd (Onderwijsraad, 2013; 
Onderwijsraad, 2016a; SCP, 2018). 

Zo wordt de vraag gesteld of het onderwijs wel voldoende toegerust is voor de toekomst: 
voorziet het leerlingen en studenten van de kennis en vaardigheden die de toekomstige 
samenleving van hen vraagt (Onderwijsraad, 2013a; OECD, 2017)? De kwaliteit van het 
onderwijs wordt gezien als een sterke voorspeller van de economische welvaart van een land 
(OECD, 2018b). Het is dus van groot belang om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. 

Kwaliteit is ook één van de kernwaarden in het media- en cultuurbeleid. Daarbij gaat het 
om artistieke kwaliteit bij de advisering over subsidies in het cultuurbeleid. Voor de 
programma’s van de publieke omroep draait het vooral om journalistieke en culturele 
kwaliteit als belangrijke maatstaf. Daarbij leeft ook de vraag of het aanbod aan cultuur 
voldoende divers is en aansluit bij verschillende bevolkingsgroepen: jong, oud, hoger en 
lager opgeleid, multicultureel, stad en regio. In het mediabeleid zijn er daarnaast zorgen 
over de kwaliteit van de journalistieke infrastructuur, lokaal en regionaal. Ook heeft dit 
kabinet geïnvesteerd in onderzoeksjournalistiek, omdat het constateert dat dit van vitaal 
belang is voor de controlerende taak die de journalistiek heeft, maar door de beperkte 
middelen onder druk is komen te staan.
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Van scholen, onderzoeksinstellingen en culturele instellingen wordt verwacht dat zij 
systematisch werken aan verbetering van de eigen kwaliteit en inspelen op hun omgeving 
en de veranderende eisen van de samenleving. Kwaliteit omvat echter meerdere dimensies, 
wat het systematisch werken aan verbetering lastig maakt. Dit roept vragen op over het 
bevorderen en meten van verschillende aspecten van kwaliteit. Wat moet er bevorderd en 
gemeten worden en hoe kan dit het beste aangepakt worden?

Veel doelen van initieel onderwijs zijn gericht op de voorbereiding van later functioneren 
op de arbeidsmarkt en het als democratische burgers functioneren in de samenleving. De 
kwaliteit van het onderwijs wordt dus eigenlijk pas achteraf zichtbaar. Tegelijkertijd wordt 
van burgers verwacht dat zij deze kwaliteit op latere leeftijd onderhouden en zich in 
toenemende mate gedurende hun leven blijven ontwikkelen. Steeds snellere veranderingen 
op de arbeidsmarkt vragen om bij- en omscholing van werknemers. Een goed opgeleide 
beroepsbevolking die zich een leven lang blijft ontwikkelen, kan de economie versterken 
(SER, 2017). 

Daarbij bestaan zorgen over specifieke kwetsbare groepen die na het funderend onderwijs 
relatief weinig aan scholing deelnemen, zoals lager opgeleiden. Dit vraagt om kennis over 
effectieve manieren om deze groepen te bereiken. Het vergroten van de gemiddelde 
kwantiteit en kwaliteit van initieel onderwijs, stimuleert ook het leven lang ontwikkelen 
(Bassanini et al., 2006). Bij zowel initieel als post-initieel onderwijs is kwaliteit daarom van 
groot belang. Bij het thema kwaliteit onderscheiden we in deze kennisagenda dan ook twee 
vraagstukken, namelijk de bevordering van verschillende aspecten van kwaliteit en de 
levenslange ontwikkeling van mensen (gericht op het onderhoud van kwaliteit van 
individuen).

3.1   Wat zijn aspecten van kwaliteit, hoe kunnen we dat 
meten en hoe kunnen we kwaliteit bevorderen?

Wat is de huidige situatie?
Door alleen te focussen op meetbare aspecten als toetsen, diploma’s, publicaties, kijkcijfers 
en bezoekersaantallen ontstaat een beperkt beeld van de kwaliteit. Minder goed meetbare 
dimensies van kwaliteit blijven hierdoor onderbelicht. Vanuit de samenleving en de 
betrokken sectoren levert dit weerstand op, met termen als ‘afrekencultuur’, ‘toetsterreur’ 
of ‘publish or perishcultuur’ (Van Dalen & Henkens, 2012). 



40 | Strategische Kennisagenda OCW 2019 – 2024

Een smalle definitie van kwaliteit voldoet dus niet. In het cultuurbeleid leidt de wens om 
ook nieuwe makers- en publieksgroepen toegang te verlenen tot subsidies tot een hernieuwde 
discussie over de maatstaven van kwaliteit. 

Het meten van kwaliteit brengt verschillende vragen met zich mee. Met welk doel willen we 
de kwaliteit meten? Gaat het alleen om een beoordeling of het onderwijs de leerdoelen kan 
behalen? Of om de ontwikkeling in kaart te brengen? Om prestaties van specifieke 
(groepen) leerlingen, onderzoekers of instellingen te vergelijken? Met elkaar of door de 
tijd? Op leerling, klas, school, nationaal of internationaal niveau? Dit heeft invloed op wat 
er gemeten wordt, maar ook op hoe er gemeten wordt. 

Wat is de stand van het denken op dit vraagstuk?
Er wordt veel nagedacht over manieren om verschillende kwaliteitsdimensies beter in beeld 
te brengen. In de wetenschap wordt bijvoorbeeld verkend hoe meer kan worden gefocust 
op de sociale impact van onderzoek en minder op output (zoals de hoeveelheid publicaties 
en citaties). Het meten van de sociale impact is echter veel lastiger dan nagaan hoeveel 
publicaties een onderzoeker opgeleverd heeft (Smith, 2001). Op een vergelijkbare manier 
wordt de kwaliteit van culturele uitingen of mediaprogramma’s tekort gedaan door alleen te 
kijken naar aantallen bezoekers of kijkers. Het SCP (2018) stelt dat het beter is om te kijken 
naar de vraag ‘wat te weten?’ in plaats van ‘wat te meten?’ Ook in het onderwijs is dit 
zichtbaar: de kwaliteit van onderwijs wordt vaak gemeten aan de hand van prestaties, met 
name cognitieve prestaties (OECD, 2017; Inspectie van het Onderwijs, 2018; OECD, 2018b). 
Non-cognitieve prestaties laten zich lastiger meten dan cognitieve prestaties, doordat de 
ontwikkeling vaak niet lineair verloopt. Daarnaast is er een verschil tussen toetsen om te 
beoordelen of doelen gehaald zijn (summatief ) en meten om de ontwikkeling van 
leerlingen en studenten te volgen (formatief, zodat leerlingen zelf ook meer inzicht krijgen 
in hun leerproces). Ook is er een onderscheid tussen het meten op de niveaus van de 
leerling, de school- of het stelsel.

Ook de Onderwijsraad stelde in 2013 en 2016a dat de kwaliteit van het onderwijs in te smalle 
zin wordt bekeken. De aandacht voor brede vorming neemt toe, zie bijvoorbeeld 
Curriculum.nu. Ook door de nieuwe inspectiekaders wordt al naar een ruimer aspect van 
kwaliteit gekeken. Die brede kwaliteit is echter op verschillende manieren te interpreteren. 

Op basis van vergelijkend (inter)nationaal onderzoek concludeert de Inspectie van het 
Onderwijs (2018) dat de cognitieve prestaties van leerlingen onder druk staan. Daarnaast 
spreekt de Inspectie zorg uit dat er onvoldoende consensus is over welke basis in het 
onderwijs nu echt op orde moet zijn. Ook lukt het niet alle scholen om meer te realiseren 

http://Curriculum.nu
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dan de minimale kwaliteitsnormen. De Inspectie stelt ‘Verschillende factoren belemmeren 
kwaliteitsontwikkeling, zoals gebrekkig inzicht in wat werkt en onvoldoende van elkaar 
leren. Ook staat de variëteit aan opvattingen over wat goede kwaliteit is verbetering 
regelmatig in de weg, evenals gebrek aan kaders en steun op sommige scholen’ (Inspectie 
van het Onderwijs, 2018, p. 37). Interessant is daarnaast de vraag welk effect het vernieuwde 
onderwijstoezicht, dat zich in eerste aanleg richt op onderwijsbesturen, heeft op de 
discussie over kwaliteit.

Door digitalisering en internationalisering verandert het veld van onderwijs, cultuur en 
wetenschappen. Andere vaardigheden zijn nodig in een veranderende wereld (OECD, 2017). 
Dat heeft invloed op de kwaliteit van onderwijs en het meten ervan. Vaardigheden die 
belangrijker worden, zoals sociale en emotionele competenties (OECD, 2017), zijn wellicht 
minder goed meetbaar. Tegelijkertijd horen we al enkele decennia een roep om de 
administratieve lasten te beperken. Dit vraagt om alternatieve manieren van kwaliteitsbe-
oordelingen. Al met al is het ingewikkeld om het proces van kwaliteitsverbetering te 
organiseren en om dit proces te sturen. Wat moet er gemeten worden, hoe kan dat gedaan 
worden en wie is daar verantwoordelijk voor? Wat betekenen deze veranderingen voor de 
verantwoording over kwaliteit door scholen, universiteiten en culturele instellingen zelf?

Kwaliteitsverbetering vraagt om lerende organisaties. In het rapport ‘What makes a school a 
learning organisation?’ onderscheidt de OECD (2016b) de volgende karakteristieken van een 
school als lerende organisatie:
1. Het ontwikkelen en delen van visie, geconcentreerd op leren van alle studenten.
2. Het creëren en ondersteunen van continue leermogelijkheden voor alle leerkrachten en 

docenten.
3. Het promoten van leren in teams en samenwerken onder alle docenten.
4. Een cultuur van onderzoek, innovatie en exploratie.
5. Het inbedden van systemen voor het verzamelen en uitwisselen van kennis en leren.
6. Het leren met en van externe omgevingen en een groter leersysteem.
7. Modellen van leiderschap gericht op groeiend leren.

Een lerende school beschikt daarmee over de capaciteit om zich aan te passen aan verande-
rende omstandigheden en te werken aan permanente borging en verbetering van de kwaliteit.
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In dat kader komen in de strategische onderzoeksagenda leraren ook een aantal gerelateer-
de vragen aan de orde, bijvoorbeeld over manieren waarop het onderwijs anders kan 
worden georganiseerd. 

Wat willen we weten?

Kwaliteitsbegrip

• Ruim tien jaar geleden stelde de commissie-Dijsselbloem dat we geen heldere definitie 
hadden van kwaliteit. Is die er nu wel?
 - Onderwijs heeft een brede opdracht, hoe richten we instituties en arrangementen zo in 

dat de realisatie daarvan ook gewaarborgd wordt? Hoe waarderen we bijvoorbeeld dat 
leerlingen en studenten kunnen kiezen uit een divers aanbod? (kwaliteit in relatie tot 
keuzevrijheid) 

 - Hoe verhouden controle en kwaliteitszorg zich tot elkaar? Is meer vertrouwen jegens 
professionele instellingen een manier om kwaliteit te bevorderen? 

 - Welke rol kunnen formele vormen van verantwoording (zoals verticaal intern en extern 
toezicht) en minder formele instrumenten (zoals horizontale dialoog met stakehol-
ders) daarbij spelen? 

• Gaat het in het cultuurbeleid vooral om canonieke kwaliteit of is het mogelijk een 
inclusiever kwaliteitsbegrip te ontwikkelen?

Strategische onderzoeksagenda leraren 2018-2020

OCW heeft in 2018 een strategische onderzoeksagenda leraren opgesteld voor 
2018-2020. De agenda omvat drie thema’s: 
• lerarentekort
• professionalisering en doorlopende leerlijnen
• werkdruk

De thema’s zijn uitgewerkt naar concrete deelonderzoeken per thema. Onder 
‘lerarentekort’ valt onderzoek naar de subthema’s ‘vergroten in-en doorstroom 
lerarenopleidingen’ en op ‘anders organiseren’. Een deel van de onderzoeken is in 
2018 opgestart, een ander deel wordt in 2019 uitgezet. 
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Meten van kwaliteit

• Wat zijn goede criteria om kwaliteit te meten op leerling-, school- en stelselniveau? 
 - Hoe kunnen cijfers bijvoorbeeld worden aangevuld met narratieve beoordeling, 

professionele feedback en signalen?
 - In hoeverre neemt de betrouwbaarheid van een kwaliteitsmaat toe als het niet als 

norm wordt gebruikt (en het dus geen gedrag beïnvloedt)?
 - Welke rol kunnen transparantie en open data spelen bij het meten van kwaliteit?

• In hoeverre bestaat op verschillende niveaus voldoende zicht op de kwaliteit in brede zin? 
In het onderwijs lijkt een daling van het aantal zwakke scholen bijvoorbeeld niet te leiden 
tot grote verbetering van het beeld op stelselniveau. In de wetenschap scoort Nederland 
goed in de rankings als het gaat om het aantal publicaties, maar is het beeld op andere 
gebieden minder scherp. 
 - In hoeverre staan brede en smalle definities van kwaliteit met elkaar op gespannen voet?

• Kwaliteit in het onderwijs, wetenschap, cultuur en media ontstaat door interactie en 
co-creatie. Hoe kan de inzet en betrokkenheid van deelnemers en de impact op kwaliteit 
worden gemeten? 
 - Hoe kan in het onderwijs ook de rol van ouders en bijvoorbeeld huiswerkinstituten 

worden meegenomen?
 - Hoe kunnen culturele instellingen (de behoeften van) hun publiek en directe omgeving 

betrekken bij hun programmering? Kan dit op een goede manier worden gemeten? 
 - Hoe kan de kwaliteit van journalistiek op een zinvolle manier worden gemeten?

• Toetsen kunnen niet alleen gebruikt worden voor beoordeling (summatief ) maar ook als 
hulpmiddel bij het leren en instructie op maat (formatief ).
 - Hoe kunnen toetsen vaker op een formatieve manier worden ingezet?
 - Kunnen vormen van kunstmatige intelligentie daar behulpzaam bij zijn voor docenten, 

leerlingen en studenten?
• In hoeverre kunnen andere vormen van certificering, zoals micro-credentials en 

portfolio-beoordelingen, een alternatief bieden voor traditionele diploma’s? 
• Het Skills-rapport van OECD suggereert dat Nederlandse leerlingen weinig geneigd zijn 

om nieuwe dingen te ontdekken. 
 - Hoe zit het met de Nederlandse leercultuur in internationaal perspectief?
 - Bestaan er daarbij grote verschillen tussen de leercultuur binnen en buiten de school? 
 - Wat is de relatie met 21st century skills en wat betekent dat voor het curriculum?

• Hoe zou het verander-, digitalisering- en innovatievermogen van instellingen kunnen 
worden gemeten?
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Organisatie van kwaliteitsverbetering

• Hoe kan in OCW-instellingen een kwaliteitscultuur tot stand worden gebracht, waarin 
‘werken aan verbetering’ en ‘verbinding met de omgeving’ belangrijke uitgangspunten zijn?
 - In hoeverre bereidt het onderwijs aankomende professionals daar voldoende op voor 

en houden professionals hiervoor tijdens hun loopbaan vervolgens ook continu de 
aandacht? 

 - Wat betekent dit voor het curriculum (in het bijzonder van de leraren-, kunst- en 
wetenschappelijke opleidingen)?

• Wat is de relatie tussen bestuurskracht en onderwijskwaliteit? 
 - Hoe krijgen we inzicht in concreet handelen van besturen in het voortgezet onderwijs 

gericht op de borging van de onderwijskwaliteit?
 - Hoe kunnen we de effectiviteit van deze aanpakken inzichtelijk maken?
 - Welke prikkels zijn in het stelsel ingebouwd ter ondersteuning van de professionele 

ontwikkeling van besturen, schoolleiders en leraren gericht op het verbeteren en 
waarborgen van de onderwijskwaliteit, en hoe werken die prikkels?

• Hoe kunnen instellingen meer van elkaar leren? 
 - Welke rol kunnen kennisdeling en ontmoeting in netwerken (zoals professionele 

leergemeenschappen) daarbij spelen?
 - Concurrentie tussen instellingen kan hierbij belemmerend werken. Hoe kan ervoor 

gezorgd worden dat instellingen binnen de bestaande context meer van elkaar leren? 
• Hoe kunnen onderwijsteams een grotere rol spelen als aangrijpingsniveau voor kwaliteit?
• Hoe kan professionalisering van de OCW-beroepsgroepen beter worden georganiseerd? 

 - In tegenstelling tot bijvoorbeeld de zorg, zijn docenten niet georganiseerd als beroep. 
Kan de opzet van thematische netwerken daarbij een rol spelen?

• Wat weten we over kwaliteitsdenken in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk,  
de Verenigde Staten en Scandinavië? 
 - Hoe pakken zij het aan en wat kunnen we van hen leren? Interessante voorbeelden zijn 

het Engelse model van docentkwaliteit, met verschillende niveaus in het hoger 
onderwijs en het Engelse Research Excellence Framework in de wetenschap.

• Hoe kan kwaliteit worden geborgd? 
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3.2   Hoe kun je de ontwikkeling van mensen een leven  
lang bevorderen?

Wat is de huidige situatie?
De wereld verandert, 40 jaar bij dezelfde baas is niet meer van deze tijd. De dynamiek op de 
arbeidsmarkt is enorm toegenomen. Dat heeft ook gevolgen voor leren gedurende de 
loopbaan. Leren na het initiële onderwijs vindt op verschillende manieren plaats. Dit kan 
op een formele of non-formele manier gebeuren, waarbij er sprake kan zijn van opscholing, 
omscholing of bijscholing (CPB, 2016). Daarnaast wordt er informeel, op de werkvloer, 
tijdens het werken, geleerd. Deze laatste manier van leren wordt beschouwd als de grootste 
bijdrager aan leven lang ontwikkelen (CPB, 2016). 

Op dit moment neemt nog niet iedereen in dezelfde mate deel aan postinitiële scholing. 
Lageropgeleiden nemen het minst vaak deel aan scholing, terwijl zij juist de meest 
kwetsbare groep zijn op de arbeidsmarkt. In 2017 nam 9,4% van de laagopgeleiden deel aan 
leven lang leren, tegenover 26,2% van de hoogopgeleiden (CBS, 2018b). Ook nemen 
jongeren vaker deel dan ouderen en blijven bepaalde sectoren achter op andere sectoren 
(CBS, 2018b). Een deel van die verschillen kan worden verklaard door de inhoud van het 
werk of een kortere terugverdientijd (Bassanini et al., 2006, ROA 2018), maar niettemin lijkt 
het dat maatwerk voor bepaalde groepen nog onvoldoende tot stand komt. 

Laagopgeleiden nemen minder vaak zelf het initiatief tot het volgen van een cursus of 
opleiding dan hoogopgeleiden (ROA, 2018). Ook de reden voor het volgen van een cursus of 
opleiding verschilt. Hoogopgeleide en jonge mensen volgen vaak een cursus of opleiding 
volgen om de eigen kennis en vaardigheden te verbeteren of voor betere kansen in de 
loopbaan. Laagopgeleiden en ouderen doen vaker een cursus of opleiding omdat het 
verplicht is (ROA, 2018). Lager opgeleide werknemers die trainingen volgen, worden er 
minder voor beloond dan werknemers die hoger opgeleid zijn (Bassanini et al., 2006).

Uit nadere analyse van ROA (2018) blijkt overigens dat niet per se de leeftijd van belang is 
voor de mate waarin cursussen en opleidingen gevolgd worden, maar meer het opleidings-
niveau en het aantal uren dat iemand werkt. Lagere deelname van flexwerkers lijkt voor een 
deel te maken te hebben met een verminderde bereidheid van werkgevers om te investeren 
in de ‘outside options’ (buiten de huidige werkomgeving) van deze groep, waar zij zelf 
weinig baat bij hebben. Flexwerkers nemen vaker zelf het initiatief om een cursus of 
opleiding te volgen dan dat hun werkgever dat doet (ROA, 2018). 
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Naast formeel en non-formeel leren (op-, om- of bijscholing) wordt er ook informeel 
geleerd. Qua formeel leren bestaan er dus grote verschillen tussen groepen, maar in 
vergelijking met andere landen doet Nederland het bovengemiddeld goed (CPB, 2016; 
OECD, 2017). Wel blijft er ruimte voor verbetering (OECD, 2017). Met informeel leren blijft 
Nederland achter bij vergelijkbare landen (OECD, 2017, p. 88-89; SER, 2017). Dit terwijl de 
meeste scholing via informeel leren plaats lijkt te vinden (CPB, 2016, OECD, 2017). 

Wat is de stand van het denken op dit vraagstuk?
De overheid speelt op dit moment geen grote rol bij leven lang ontwikkelen. Uitgangspunt 
is dat het vooral de verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers. Er wordt op 
beperkte schaal invloed uitgeoefend door middel van financiering, wetgeving en ordenin-
gen. Daarnaast is vooral informeren van belang (Basanini et al., 2006). De SER (2017) 
concludeert dat het beleid van de overheid met betrekking tot leven lang ontwikkelen zich 
kenmerkt als een ‘jojo’. “Er is weinig continuïteit en verschillende aanbevelingen blijven 
liggen of worden onvoldoende krachtig doorgezet. Ook het woud aan instrumenten leidt 
tot veel onbekendheid bij de beoogde gebruikers” stelt de SER (2017, p. 32). Ook de 
Onderwijsraad constateert dat er te weinig samenhang is op het gebied van permanente 
educatie en adviseerde eerder om de regionale aanpak te versterken, om zo tegen te gaan dat 
de organisatie en financiering van het onderwijs versnippert (Onderwijsraad 2016c, 2018c). 

Een groot nadeel bij financiële tegemoetkoming is de ‘deadweight loss’, het percentage 
mensen dat ook zonder de overheidsfinanciering de scholing wel zou hebben gevolgd (CPB, 
2016). Door beleid te voeren op specifieke doelgroepen zou dit verminderd kunnen worden 
(Goudswaard & Caminada, 2009; CPB, 2016). 

Daarnaast is er nog de vraag of op-, bij- en omscholing en informeel leren daadwerkelijk 
rendement opleveren. Dit lijkt zo te zijn, maar is lastig te onderzoeken (Leuven & 
Oosterbeek, 2007; Goudswaard & Caminada, 2009; De Grip & Sauerman, 2012; Schwerdt, 
2012; CPB, 2016). Daarbij geeft de SER (2017) het advies dat de verworven vaardigheden en 
competenties in beeld moeten worden gebracht, ook als ze informeel zijn geleerd. Dit zorgt 
voor overdraagbaarheid naar andere situaties en daarmee voor bevordering van de 
loopbaan (SER, 2017). 
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Wat willen we weten?
• Hoe kunnen mensen beter worden voorbereid op brede inzetbaarheid gedurende hun 

loopbaan: welke skills zijn daarbij vooral van belang? 
 - Hoe kan het initieel onderwijs bijdragen aan de ontwikkeling daarvan? 
 - Hoe kan daarbij worden voorkomen dat dit leidt tot vervroegde schooluitval of ten 

koste gaat van de aansluiting op de arbeidsmarkt? 
 - Wat betekent dat voor het curriculum?

• Hoe kunnen specifieke doelgroepen ertoe worden gebracht om zich te blijven ontwikkelen? 
 - Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een kwetsbare en moeilijk bereikbare groep als 

lageropgeleiden maar ook om andere groepen die nu niet economisch zelfstandig zijn, 
zoals een deel van de vrouwen. 

 - Kan informeel leren daar een rol bij spelen?
 - Wat kunnen we daarbij bijvoorbeeld leren van gedragsinzichten?

• Hoe kunnen de tijdens non-formeel en informeel leren verworven vaardigheden en 
kennis zichtbaar gemaakt worden, om de overdraagbaarheid naar andere situaties  
te bevorderen?



48 | Strategische Kennisagenda OCW 2019 – 2024



Strategische Kennisagenda OCW 2019 – 2024 | 49

4. Digitalisering

Waarom is dit thema belangrijk? 
Technologie verandert al millennia ons leven, maar het tempo waarin dit gebeurt neemt 
toe. Rekenkracht van processoren groeit exponentieel en opslag van data wordt steeds 
goedkoper. Technologische en digitaal gedreven veranderingen gaan gepaard met een grote 
mate van onzekerheid en onvoorspelbaarheid, maar bieden tegelijkertijd kansen. Taken en 
machtsverhoudingen veranderen in rap tempo en ook onze verhouding tot deze digitale en 
technologische ontwikkelingen verandert. Een vraag die daarbij regelmatig de kop op steekt 
is: wat betekent dit voor de vaardigheden van mensen? Deze vraag kan ook in relatie tot 
leven lang ontwikkelen gesteld worden. 

De kansen en bedreigingen rondom digitale ontwikkelingen en onderwijs, cultuur, media, 
wetenschap en emancipatie leveren nieuwe vragen op. Die kansen of bedreigingen zijn 
soms dichtbij en soms wat verder weg in de tijd. Naast het feit dat technologische en 
digitaal gedreven veranderingen hoe dan ook de OCW-domeinen (gaan) raken, is de 
onvoorspelbaarheid van uitkomsten de enige constante. Digitalisering doorsnijdt andere 
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thema’s in deze agenda, maar wordt toch als zelfstandig thema besproken. Raakvlakken met 
andere thema’s zullen worden benoemd. 

In een algemeen overzicht kan gesteld worden dat er de volgende raakvlakken zijn met 
andere thema’s:
• De verandering die digitalisering met zich mee brengt, zal ook invloed hebben op stelsels 

en de sturing hiervan;
• Digitalisering roept nieuwe vraagstukken op het gebied van gelijke kansen op. Zorgt 

digitalisering voor een nieuwe scheidslijn, bijvoorbeeld doordat de ene groep meer 
mediawijs is dan de andere groep?

• Internationalisering en digitalisering gaan vaak hand in hand, bijvoorbeeld wanneer 
gesproken wordt over cultuur- en media-aanbod.

• Ook bij kwaliteit roepen de veranderingen die samenhangen met digitalisering nieuwe 
vragen op, bijvoorbeeld over de kwaliteit van MOOC’s of over de invloed van digitalise-
ring op leven lang ontwikkelen. Ook komt de vraag op over de verhouding tussen de 
professional en de (ondersteunende) mogelijkheden van digitale middelen. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld bij kennisoverdracht, het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het 
gericht inspelen op de individuele ontwikkeling (formatieve toetsing).

Wat zijn grote vraagstukken en dilemma’s binnen dit thema? 
Digitalisering wordt in deze kennisagenda in drie thema’s behandeld. Als eerste wordt er 
gekeken naar het toegerust zijn voor de toekomst (4.1): wat gaat of moet er veranderen en 
welke vaardigheden zijn er in de toekomst nodig? Ten tweede komen de digitale ontwikke-
lingen en de kansen voor de OCW-domeinen aan bod (4.2). Tot slot worden de ethische 
vraagstukken van digitalisering besproken (4.3). 

4.1  Toegerust zijn voor de toekomst

Wat is de huidige situatie?
Toenemende digitalisering door technologische vooruitgangen zoals robotisering en 
artificiële intelligentie veranderen de wereld. Veel taken die nu nog worden uitgevoerd door 
werknemers, zullen in de toekomst overgenomen worden door technologie (OECD, 2017). 
Onderzoek laat zien dat 14% van alle banen een groot risico op automatisering heeft. En 
32% van de werknemers loopt een groot risico op significante veranderingen in haar/zijn 
baan (Nedelkoska & Quintini, 2018). 
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Naast het verloren gaan van banen, ontstaan er ook nieuwe werkkansen door toenemende 
digitalisering in nieuwe digitale industrieën en markten (OECD, 2017). Dit vraagt om 
mensen die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, initiatief kunnen 
nemen en regie kunnen houden. Door de toenemende digitalisering en daarmee het 
toenemende gebruik van digitale technologieën op het werk, stijgt de vraag naar cognitieve 
vaardigheden als informatieverwerking en probleemoplossende vaardigheden, maar ook 
naar sociale en emotionele vaardigheden (OECD, 2017).

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Nederlandse werknemers rapporteren een grotere discrepantie tussen de vaardigheden die 
ze bezitten en de vaardigheden die ze gebruiken op de werkvloer dan hun tegenhangers in 
de meeste andere EU-landen. Dat geldt vooral voor sociale en emotionele vaardigheden 
(OECD, 2017). De discrepantie is kleiner voor hoogopgeleiden dan voor laagopgeleiden 
(OECD, 2017). 

Het belang van deze sociale en emotionele vaardigheden neemt alleen maar toe door 
technologische en organisatorische veranderingen (OECD 2017). Om toegerust te zijn voor 
de toekomst is het dus van belang dat deze cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden 
toereikend zijn en gebruikt worden. Dat roept de vraag op wanneer dit het geval is en hoe 
dit bereikt kan worden. 

De Onderwijsraad (2017) geeft aan dat de digitalisering in het onderwijs dringend een 
impuls nodig heeft om leerlingen voor te bereiden op de digitale maatschappij van nu en de 
toekomst en om daarmee aan de vraag van deze vaardigheden te voldoen. 

Het onderwijs loopt nu nog achter op de digitale ontwikkelingen in de maatschappij. Daar 
komt bij dat groeiende groepen mensen grote mentale druk ervaren. Vooral jonge volwas-
senen hebben er last van (RVS, 2018). De maatstaven waaraan zij moeten of willen voldoen 
worden dwingender en de kans op verslaving neemt toe. Daarbij speelt het toenemende 
gebruik van sociale media een belangrijke rol. Ook hier laat het belang van diverse, 
veranderende vaardigheden om te kunnen participeren in de samenleving zich zien. 
Metacognitieve vaardigheden, zelfregulatie, advanced skills en sociale competenties kunnen 
bijdragen aan het verminderen van mentale druk. Het WRR-rapport ‘Weten is nog geen 
doen’ (WRR, 2017) pleit voor een realistische benadering, waarbij rekening gehouden wordt met 
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de verschillen in mentale vermogens, om de mentale belasting van mensen te verlagen. Ook 
mediawijsheid3 is van essentieel belang om te participeren in digitaliserende samenleving. 

Naast de vraag welke vaardigheden er opgedaan moeten worden, is er ook de vraag welke 
kennis van belang is. Want kennis veroudert steeds sneller, vooral in sectoren als de ICT.  
Wat in het eerste jaar van een ICT-opleiding aangeleerd is, kan in het laatste jaar al achter-
haald zijn. Hoe kan het onderwijs ervoor zorgen dat de aangeboden kennis en vaardigheden 
nog niet achterhaald zijn op het moment dat de leerlingen en studenten naar de arbeids-
markt overstappen? Hier ligt ook de vraag of er een koppeling met leven lang ontwikkelen 
is. Hoe kunnen de kennis en vaardigheden tijdens het werkende leven bijgehouden worden, 
en wat voor rol speelt ICT hier zelf in? 

Ook het effect van de digitalisering op kinderen die geboren zijn in de 21e eeuw is van 
belang. Zij zijn opgegroeid met digitale middelen en maken er steeds jonger gebruik van. 
Dit brengt mogelijkheden met zich mee, maar ook risico’s. De kwantiteit en kwaliteit van de 
digitale ervaringen van kinderen is van invloed op het niveau van digitale vaardigheden van 
kinderen. Dit brengt weer nieuwe vraagstukken op het gebied van gelijke kansen met zich 
mee, maar ook op het gebied van beleid om de risico’s van de toenemende digitalisering te 
beperken (OECD, 2018c). 

Wat willen we weten?
• Welke kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering heeft een burger nodig 

om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving en om mee te kunnen doen op 
de arbeidsmarkt?

• Wat is het niveau van deze vaardigheden en hoe verschilt dit tussen verschillende groepen?
• Welke vaardigheden zijn beïnvloedbaar en ontwikkelbaar? 
• In hoeverre zijn werkgevers tevreden over de vaardigheden van werknemers?
• Hoe voorkom je dat studenten met verouderde kennis hun opleiding verlaten?

 - Hoe voorkom je dat studenten beginnen aan een opleiding waar na afronding geen 
arbeidsmarktperspectief voor is?

3  Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, 
kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde 
wereld.
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4.2   Digitale ontwikkelingen en kansen voor de  
OCW domeinen

Wat is de huidige situatie en wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Bij het aanleren van vaardigheden, maar ook bij andere vraagstukken binnen onderwijs, 
cultuur, media en wetenschap, kan digitalisering onderdeel zijn van de oplossing. Een 
voorbeeld hiervan is het met ICT verlagen van de werkdruk die leerkrachten ervaren. In een 
verkennende studie van Kennisnet is ICT daarvoor op verschillende manieren ingezet 
(Kennisnet, 2018). Er is inzicht nodig in wat de succes- en faalfactoren zijn voor succesvolle 
implementatie van de ICT-oplossingen. 

De Nederlandse digitaliseringsstrategie (EZK, 2018) beschrijft de ambitie om het fundament 
voor digitalisering te verstevigen en formuleert daarbij vijf speerpunten:
• grensverleggend onderzoek en innovatie;
• ander werk, nieuwe vaardigheden en een leven lang leren;
• een dynamische digitale economie;
• weerbare burgers en organisaties;
• grondrechten en ethiek in de digitale tijd.

Dit heeft ook gevolgen voor hoe het onderwijs en de wetenschap zich aanpassen aan 
digitale ontwikkelingen.

Om een ICT-doorbraak te realiseren in het primair en voortgezet onderwijs is het 
Doorbraakproject Onderwijs & ICT in 2013 gericht op PO en VO gestart. Om het onderwijs zo 
goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van individuele leerlingen, kan ICT 
ingezet worden. De term gepersonaliseerd leren met ict verwijst naar alle leersituaties 
waarin wordt geprobeerd met behulp van ict op een efficiënte en effectieve manier 
tegemoet te komen aan de individuele verschillen tussen leerlingen (Kestler et al., 2018,  
p. 9). ICT draagt dan bij aan gepersonaliseerd leren. Gepersonaliseerd leren kan ook helpen 
bij het ontwikkelen van de digitale vaardigheden die nodig zijn in de huidige en toekom-
stige maatschappij (Center for Public Innovation, 2014b). 

Leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs gebruiken ICT vooral om hun 
pedagogisch-didactisch handelen te ondersteunen. Ze bieden bijvoorbeeld lesmateriaal aan 
via een elektronische leeromgeving of laten opdrachten uitvoeren in PowerPoint. Zo blijven 
veel van de mogelijkheden die ICT biedt ongebruikt (Kestler et al., 2018). Er zijn talrijke 
mogelijkheden om het leren en lesgeven op maat te optimaliseren en te verrijken. Om dit te 
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bereiken, zijn professionaliseringstrajecten voor leraren nodig (Kestler et al., 2018).  
En het leermateriaal moet beter worden afgestemd op de behoeften die docenten hebben. 
Daarvoor moeten docenten moeten de kans krijgen om hun wensen te uiten (Center for 
Public Innovation, 2014b). 

Ook in het mbo en hoger onderwijs wordt ICT ingezet om de onderwijskwaliteit te 
verhogen. Het doel is hier niet primair efficiënter onderwijs, maar beter en slimmer 
onderwijs, met nieuwe onderwijsvormen die flexibeler worden aangeboden. Voor de 
organisatie van onderwijs heeft dit gevolgen (Center for Public Innovation, 2014b).  
De digitalisering van onderwijs levert het meeste op als de nieuwe onderwijsvormen zo 
compleet mogelijk worden ingevoerd (Kestler et al., 2018). Hiervoor moeten scholen de 
ruimte krijgen om aanpassingen te doen, ruimte die er binnen het huidige stelsel niet altijd is. 

Digitalisering van het onderwijs vraagt dus om grote veranderingen binnen het beleid. 
Want het online onderwijs groeit en wordt steeds beter, en ICT-bedrijven eisen niet langer 
een diploma voor alle banen. Daardoor rijst bijvoorbeeld de vraag hoe een diploma 
gewaardeerd moeten worden in een onderwijssysteem met een meer modulair karakter.

De hoeveelheid data in het onderwijs is de afgelopen jaren fors gestegen en blijft toene-
men. Behalve administratieve gegevens komen er ook steeds meer data uit het leren zelf 
beschikbaar. Digitale leermiddelen en elektronische leeromgevingen bevatten een schat 
aan data die leerlingen, leraren, instellingen en het stelsel kunnen helpen om inzicht te 
krijgen in het leerproces, de ontwikkeling van de instelling en de werking van het stelsel.  
De analyse van deze nieuwe data, learning analytics, biedt vele nieuwe kansen en uitdagin-
gen (Bogaard et al., 2016; Berg et al., 2015). Voorbeelden van kansen zijn de directe feedback 
die leerlingen en leerkrachten krijgen, waardoor onderwijs op maat dichterbij komt.

In het hoger onderwijs zien we de beweging naar open leermaterialen. Steeds minder 
studenten schaffen boeken aan binnen een markt die door een aantal grote partijen 
gedomineerd wordt. Open en online beschikbare leermaterialen van docenten kunnen 
hiervoor een oplossing bieden. Een toenemend aantal MOOC’s (11.400 in 2018, tegenover 
ongeveer 2.000 in 2015 (Class Central, 2018)) verandert het onderwijs. Iedereen kan overal 
ter wereld dezelfde cursus volgen. Ook het open en toegankelijk maken van wetenschappe-
lijke artikelen speelt een grote rol. Digitalisering van het hoger onderwijs heeft daardoor 
grote invloed op de maatschappij. Leermaterialen worden overal en voor meer mensen 
beschikbaar. 
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Digitalisering leidt ook tot andere vormen van media- en cultuurconsumptie. Dit hangt 
voor een deel samen met internationalisering. In de media wordt de verandering zichtbaar 
door veranderende verdienmodellen. Iedereen kan overal en op ieder gewenst tijdstip op 
zijn eigen scherm het gewenste programma bekijken. Dit heeft invloed op de rol van de 
publieke omroep.

Digitalisering brengt daarmee nieuwe uitdagingen met zich mee, maar ook nieuwe kansen. 
Zo kan bestaand erfgoed gedigitaliseerd worden, wat leidt tot nieuwe mogelijkheden. Ook 
kan er een nieuwe vorm van digitaal erfgoed ontstaan omgeving. Dit biedt kansen, 
waarvoor de mogelijkheden verder verkend moeten worden. 

Wat willen we weten?
• Hoe kan digitalisering bijdragen aan de onderwijskwaliteit, de organiseerbaarheid en de 

doelmatigheid van onderwijs? 
 - Welke technologische mogelijkheden zijn er om taaie problemen als de hoge admini-

stratieve lasten, werkdruk en het lerarentekort op te lossen. En wat zijn de succes- en 
faalfactoren voor succesvol experimenteren en het gebruikmaken van deze 
mogelijkheden?

 - Hoe kunnen we het innovatieve vermogen van scholen en hoger onderwijsinstellingen 
vergroten, zodat nieuwe technologieën sneller worden overgenomen?

 - Hoe kan het gebruik van data uit het onderwijsproces de onderwijskwaliteit verhogen, 
bijvoorbeeld doordat ze benut worden voor gepersonaliseerd leren?

 - Wat vraagt een flexibelere en meer modulaire inrichting van het onderwijs van 
schoolorganisaties, leraren, leermiddelen en wet- en regelgeving? 

• Wat zijn de effecten van digitalisering op de markt van leermiddelen?
 - Wat zijn de effecten van ingrijpen in de markt van leermiddelen? 
 - Wat is er nodig om start-ups en scale-ups te stimuleren die zorgen voor (onderwijs)

innovatie? 
 - In hoeverre verandert het groeiende belang van data (voor businessmodellen) de 

werking van de markt en wat betekent dit voor de huidige partijen in de onderwijs-
markt (uitgevers en distributeurs)? 

 - Hoe ziet een ecosysteem eruit dat helpt om open online leermaterialen sneller en 
succesvoller over te nemen?

 - Aan welke eisen moet een digitaal leermiddel of leersysteem voldoen om goed, 
efficiënt en duurzaam te zijn in gebruik en onderhoud?

• Wat voor gevolgen heeft digitalisering op de manier waarop we erfgoed beleven?
• Wat betekent pluriformiteit (van media-aanbod) in een steeds verder gedigitaliseerd 

medialandschap? 
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4.3  Ethische vraagstukken

Wat is de huidige situatie?
De verregaande digitalisering van de samenleving roept fundamentele ethische en 
maatschappelijke vraagstukken op. Dit zijn nieuwe vraagstukken, waardoor het ministerie 
en het OCW-veld nog niet altijd de noodzakelijke uitrusting hebben om hier adequaat op te 
reageren. Wanneer dit niet op een juiste manier gebeurt, kunnen belangrijke publieke 
waarden en mensenrechten als privacy, gelijke behandeling, autonomie en menselijke 
waardigheid onder druk komen te staan. Om dit te voorkomen en de digitalisering van de 
samenleving in goede banen te leiden, is meer inzicht nodig in deze nieuwe vraagstukken. 
Omdat dit in alle ons omringende landen speelt, leent dit zich ook bij uitstek voor 
bundeling van krachten op bovennationaal niveau. De kennis uit andere landen, kan goed 
benut worden en vertaald naar de Nederlandse situatie.

De OCW-domeinen hebben op twee manieren te maken met dit vraagstuk. Enerzijds deels 
als ‘oplossing’ omdat leerlingen en studenten in het onderwijs de kennis en kunde kunnen 
opdoen om in een digitale wereld te kunnen leven (mediawijsheid). Anderzijds is er de 
uitdaging van het waarborgen van de publieke waarden in een digitaliserende samenleving. 
Daarbij spelen zaken als de transparantie van algoritmen (bijvoorbeeld voor de analyse van 
leergegevens, de zogeheten learning analytics), eigenaarschap (van data), privacy en het 
kunnen verwijderen van gegevens. Dat laatste is relevant om te voorkomen dat mensen 
voor de rest van hun leven een stempel dragen door tijdelijk geldige informatie (een 
ongelukkige tweet of Facebook-post). In het primair en voortgezet onderwijs gaat het om 
minderjarigen, dus is extra aandacht geboden.

Een andere uitdaging is bijvoorbeeld de vraag hoe om te gaan met distributeurs en uitgevers 
in de leermiddelenmarkt. Voor hen zijn de leergegevens die ‘hun systemen’ genereren van 
grote waarde. Ze kunnen daarmee een ‘lock-in situatie’ creëren en het onderwijsstelsel van 
leerling tot instelling afhankelijk maken van hun systemen. Meer inzicht is nodig om de 
ontwikkelingen te begrijpen en toekomstig beleid op een goed een gefundeerde manier 
vorm te geven. 

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Het Rathenau Instituut (Kool et al., 2018) onderzocht welke technologieën de komende 
jaren naar verwachting de digitale samenleving verder vormgeven, welke maatschappelijke 
en ethische uitdagingen die ontwikkelingen oproepen en in hoeverre de omgang met die 
uitdagingen ook institutioneel verankerd is (oftewel, de governance van ethische en 
maatschappelijke uitdagingen rond digitalisering). Het rapport laat zien dat overheid, 
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bedrijfsleven en maatschappelijke spelers onvoldoende toegerust zijn om onze fundamen-
tele rechten te beschermen. In 2017 pleitte het Rathenau al voor aanscherping en verhelde-
ring van bestaande mensenrechten en voor twee nieuwe mensenrechten (Kool et al., 2017). 
Ten eerste zouden mensen het recht moeten krijgen om niet gemeten, geanalyseerd of 
beïnvloed te worden. Om online profilering, tracking en beïnvloeding te kunnen weigeren. 
Ten tweede zouden mensen het recht moeten krijgen op betekenisvol menselijk contact, 
het recht te kiezen voor menselijk contact boven robotcontract. Momenteel wordt er 
onderzoek gedaan naar de Grondwet, is interdepartementaal gestart met een kabinetsvisie 
over AI en ethiek, en wordt onderzocht hoe het maatschappelijk debat kan worden gevoerd.

Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan het reflectievermogen van individuen en de 
samenleving. Kunstenaars hebben het vermogen kritische ethische vragen te stellen, het 
reflectievermogen van individuen te vergroten en met hun werk het debat te openen. 

Wat willen we weten?
• Wat is de waarde van menselijk contact in een leersituatie? 

 - Wat is een goed evenwicht tussen contactonderwijs en digitaal leren?
• Wat is de impact van toenemende bigdataverzamelingen op de privacy van leerlingen?

 - Wat zijn de gevaren van grote databestanden met gegevens van leerlingen en studenten 
in private handen? 

 - In hoeverre wordt gebruik gemaakt van de informatie van leerlingen?
• Hoe ontwikkelen algoritmen zich en wat is de impact op de vrijheid van meningsvorming 

en meningsuiting?
 - Hoe maak je algoritmen transparant (en begrijpelijk)?
 - Wat voor mensbeeld zit er achter software?

• Hoe balanceren we tussen het fundamenteel beschermen van bepaalde burgerrechten 
enerzijds en het aanjagen van innovatie door het gebruik van data anderzijds?

• Hoe maak je mensen en instellingen bewust van de risico’s en ethische vragen die 
digitalisering met zich meebrengt?
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5  Internationale ontwikkelingen 
en Internationalisering

Waarom is dit thema belangrijk? 
In het collegejaar 2017-2018 studeren er ruim 75.000 internationale studenten in het hoger 
beroepsondewijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) in Nederland (Ministerie 
van OCW, 2018b). Op de Nederlandse universiteiten verdubbelde het aandeel in het 
wetenschappelijk personeel dat niet van Nederlandse afkomst is in 13 jaar tijd (het steeg van 
18,8% in 2003 naar 36,6% in 2016) (Rathenau Instituut, 2018a). Netflix en Spotify zijn met 
hun internationale aanbod niet meer weg te denken uit ons cultuuraanbod. Ook de media 
worden internationaler, bijvoorbeeld met nieuwsvoorziening via Facebook. 

Deze ontwikkelingen illustreren dat onderwijs, onderzoek en cultuur in hoog tempo 
internationaler van karakter worden. Die internationalisering past in een lange traditie van 
openheid en uitwisseling, die ook de Nederlandse samenleving als geheel kenmerkt. 
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Dat betekent niet dat het proces van internationalisering vanzelf goed gaat. Ook de komende 
jaren zal er veel discussie zijn over bijvoorbeeld taalkeuzes en de absorptiecapaciteit van 
onderwijsinstellingen, maar ook over de vraag wat geopolitieke ontwikkelingen betekenen 
voor de manier waarop we ons onderzoek en onderwijs organiseren. 

Wat zijn grote vraagstukken binnen dit thema? 
Er zijn veel verschillende ontwikkelingen die onder de noemer ‘internationalisering’ 
kunnen worden geschaard. We onderscheiden twee hoofdstromen:
1. Het internationaler worden van de Nederlandse stelsels (onderwijs, cultuur, wetenschap, 

media) zelf (5.1);
2. Internationale ontwikkelingen die een effect hebben op de Nederlandse stelsels, 

bijvoorbeeld geopolitieke ontwikkelingen (5.2). 

5.1 Het internationaler worden van de Nederlandse stelsels

Nederland is een open samenleving en we stimuleren uitwisseling over en weer met andere 
landen. Daarom participeren we actief in internationale programma’s die de mobiliteit van 
studenten, onderzoekers en kunstenaars bevorderen, zoals Erasmus+ en Creative Europe. 

Internationalisering behelst echter veel meer dan alleen mobiliteit over landsgrenzen. 
Immers, ook wie in Nederland blijft, profiteert van de mogelijkheden om interculturele 
vaardigheden op te doen en de blik te verruimen door de kennis en inzichten van internati-
onale collega’s, docenten en studenten. Voor studenten zit de meerwaarde in socialisatie, 
persoonsvorming en kwalificatie.

Internationalisering brengt ons dus veel goeds, maar er zijn ook nadelen en kosten. 
Internationalisering heeft bijvoorbeeld gevolgen voor sociale cohesie en gelijke kansen, en 
kan een nieuwe scheidslijn worden in de samenleving. Het lijkt er bovendien op dat 
internationalisering, onder meer door taalkeuzes, heeft geleid tot een sterke oriëntatie op 
het Angelsaksische deel van de wereld (KNAW, 2018), terwijl sommige ontwikkelingen in 
zowel wetenschap als media mogelijk momenteel harder gaan in Aziatische landen dan in 
bijvoorbeeld de Verenigde Staten. 

Hieronder werken we twee aspecten nader uit: 
1. Vragen over de strategische keuzes die gemaakt moeten worden (bijvoorbeeld in 

taalbeleid en mobiliteitsbeleid).
2. Vragen over de maatschappelijke gevolgen van internationalisering. 
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Strategische keuzes in internationalisering

Wat is de huidige situatie?
Een belangrijke strategische keuze voor veel instellingen die te maken hebben met 
internationalisering is het taalbeleid. Het Engels is in veel onderzoeksgebieden op dit 
moment de lingua franca. Mede door de verwevenheid van onderwijs en onderzoek werkt dit 
op hoog tempo door in het onderwijs; aanvankelijk speelde dit vooral op universiteiten, 
later ook op hogescholen, en inmiddels is er ook in het voortgezet onderwijs een groeiend 
aanbod in (deels) Engelstalig onderwijs (KNAW, 2018). 

Ook digitale ontwikkelingen kunnen een rol spelen in de internationalisering.  
ICT vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling tussen landen en universiteiten. De 
‘Groningen declaration’ maakt bijvoorbeeld mogelijk dat instellingen in verschillende 
landen onderwijsdata van studenten delen. Dat maakt ook de uitwisseling van gegevens 
voor tijdelijke mobiliteit (bijvoorbeeld in het Erasmusprogramma) eenvoudiger. 

Daarnaast worden initiatieven ontplooid om internationalisering te bevorderen door 
mobiliteit. In de afgelopen tien jaar heeft de EU subsidies geïntroduceerd voor grensover-
schrijdende loopbaanmobiliteit en leven lang leren. De EU legt de laatste tijd meer nadruk 
op internationale mobiliteit op mbo-niveau. Er is een Europese doelstelling geformuleerd 
en na 2020 zal Erasmusprogramma deze mobiliteit bevorderen (Stichting CINOP et al., 2012; 
Van de Wijdeven, 2018). 

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Over taalbeleid wordt een levendig debat gevoerd, wat heeft geresulteerd in een veelheid 
aan adviezen en rapporten. Zo heeft de KNAW uitgezocht welke argumenten opleidingen 
hanteren bij het maken van een taalkeuze (KNAW, 2017). De Raad voor Nederlandse Taal en 
Letteren beveelt aan om een weldoordacht taalbeleid te ontwikkelen voor onderwijs en 
onderzoek, dat rekening houdt met internationalisering, maar ook met inbedding in de 
Nederlandse samenleving. Uitgangspunten daarbij zijn meertaligheid (Nederlands naast 
diverse andere talen) en complementariteit. Dat laatste is het parallel gebruiken van 
verschillende talen, waarbij de ene taal niet zonder meer in alle situaties kan worden 
vervangen door een andere (Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, 2016).  
De Onderwijsraad raadde eerder al aan om te verkennen welke talen vanuit economisch 
perspectief meer aandacht verdienen in het onderwijs (Onderwijsraad, 2008).
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De meest recente Kamerbrief over internationalisering in het hoger onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs heet ‘Internationalisering in evenwicht’. Ook instellingen 
lijken te zoeken naar dat evenwicht. Enerzijds willen ze de instroom beheersen, anderzijds 
investeren ze - vooral in het hoger onderwijs - veel in internationale werving. Ook komt er 
meer aandacht voor ‘internationalisation at home’: het zinvol integreren van internationale 
en interculturele dimensies in het formele en informele curriculum van alle studenten aan 
een opleiding. Diverse hbo-lectoraten werken bijvoorbeeld aan flankerend onderzoek bij 
het internationaliseren van curricula (Walenkamp, 2014). Internationalisering is immers 
meer dan alleen taalverwerving en mobiliteit: het is van belang dat iedereen internationaal 
competent wordt (zie bijvoorbeeld Leask, 2009; Onderwijsraad 2018a). 

Wat willen we weten?
• Wat zijn de gevolgen van het gebruik van Engels als voertaal in (delen van) de wetenschap, 

cultuur en onderwijs voor de taalvaardigheid in het Nederlands en voor de nationale 
identiteit, in het bijzonder bij opleidingen waarvan de beroepsgroep (nog) vooral 
Nederlands is? Zijn er daarbij verschillen tussen de onderwijssectoren? Wat zijn de 
gevolgen van de dominantie van het Engels? Op de arbeidsmarkt lijkt bijvoorbeeld sprake 
van een groeiende behoefte aan Duitssprekenden op verschillende niveaus. Wat zijn de 
verschillen tussen regio’s op dit vlak? Voor de langere termijn kunnen opkomende 
economieën zoals China relevant worden voor de arbeidsmarkt. Hoe werkt dat door in 
het taalbeleid?

• Welke redenen hebben scholen om tweetalig onderwijs te starten? Ook in het po wordt 
steeds vroeger Engels gedoceerd. Wat zijn de voor- en nadelen? Welke gevolgen heeft het 
dat andere vreemde talen dan niet worden aangeboden? Wat betekent het voor bijvoor-
beeld studenten en leerlingen voor wie Nederlands een tweede taal is? Welke invloed 
heeft verengelsing op hun loopbaanmogelijkheden?

• Wat is de toegevoegde waarde van een nationaal instrumentarium in het wetenschapsbe-
leid (zoals beurzen voor onderzoekers) ten opzichte van de grote Europese programma’s 
en andere grote internationale fondsen? Hoe kan het instrumentarium complementair 
zijn aan het Europese? Op welke vlakken concurreren we met de landen om ons heen en 
waar werken we samen?

• Welke gevolgen heeft internationalisering voor de professionalisering van docenten en 
ondersteunende staf? Wat betekent het voor lerarenopleidingen? Hoe moeten huidige en 
toekomstige docenten toegerust worden (denk aan didactische vaardigheden voor de 
omgang met een intercultureel curriculum, interculturele vaardigheden, 
taalbeheersing)? 
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• Wat is het effect van internationalisering op het curriculum en op de kwaliteit van de 
“international classroom”? Hebben de ‘international offices’ van de instellingen een 
ondersteunende rol in het opbouwen van een aangepast curriculum?

• Internationalisering in het onderwijs kent verschillende vormen, zoals de international 
classroom, maar ook virtuele projecten met studenten uit andere landen en branch 
campuses. Wat zijn de succes- en faalfactoren? En wat zijn belangrijke leeropbrengsten bij 
studenten? En bij docenten? 

• Hoe gaan instellingen om met enerzijds de werving van internationale studenten, en 
anderzijds de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs? Welke manieren zijn er 
om instroom te reguleren (ook bijvoorbeeld per vakgebied) of de absorptiecapaciteit van 
instellingen te vergroten? Hoe verhoudt het aantrekken van talent zich tot de ruimte om 
eigen talent op te leiden?

• Welke ondersteunende rol kan digitalisering hebben voor internationalisering van het 
onderwijs, op verschillende onderwijsniveaus. Denk bijvoorbeeld aan de uitwisseling van 
persoons- en diplomagegevens, ook als opleidingen meer modulair worden vormgege-
ven. Kunnen digitale systemen de administratieve last beperken als men in verschillende 
landen één opleiding wil volgen? Welke gevolgen hebben MOOCS voor het reguliere 
onderwijs?

• Leidt internationalisering tot meer privaat en niet bekostigd onderwijs? Wat is de positie 
van internationale scholen? Hoeveel kinderen van Nederlandse afkomst gaan er 
bijvoorbeeld naartoe?

• Wat kunnen we op het gebied van internationalisering leren van andere landen en 
multilaterale organisaties als de EU en de OECD?

Maatschappelijke gevolgen

Wat is de huidige situatie?
De internationalisering van onderwijs, onderzoek en cultuur heeft niet alleen gevolgen 
voor die sectoren zelf, maar voor de hele maatschappij. Zo is internationalisering nauw 
verbonden met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar ook met het cultuur- en 
media-aanbod. Oorzaak en gevolg kunnen daarbij niet altijd goed worden onderscheiden. 

Internationalisering van onderwijs en cultuur kunnen de blik verbreden, maar ook juist een 
nieuwe scheidslijn vormen in de samenleving. Media vervullen een publieke functie: het 
informeren van burgers, zodat die in staat zijn hun mening te vormen, kennis te nemen van 
ontwikkelingen en de wereld om hen heen en actief deel te nemen aan het maatschappelijke 
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leven. Mediaproducties worden ook gezien als een manier om ‘verhalen te vertellen’ over 
de actualiteit of over de nationale en lokale geschiedenis (Hermes en Zonneveld, 2015).

Economische, technische en sociaal-culturele ontwikkelingen bieden ongekende kansen 
voor de mondiale verspreiding van en toegang tot een oneindige hoeveelheid informatie en 
cultuuraanbod. Tegelijkertijd is er een schaduwzijde, in de vorm van manipulatie en 
desinformatie. Daarnaast dreigt het media- en cultuuraanbod over onze eigen Nederlandse 
maatschappelijke en sociaal-culturele diversiteit onder te sneeuwen door het grote 
internationale aanbod (Ministerie van OCW, 2017b). Het Nederlandse mediastelsel (publiek 
en commercieel) wordt sterk gedomineerd door internationale bedrijven, vooral 
Amerikaanse. Nederlandse kinderen denken soms dat het Nederlandse recht juryrecht-
spraak kent, omdat ze zijn opgegroeid met Amerikaanse misdaadseries. Die internationale 
dominantie zien we bijvoorbeeld ook op de reclamemarkt en ze is een uitdaging voor de 
Nederlandse publieke en private mediabedrijven.

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Internationalisering heeft gevolgen voor sociale cohesie en gelijke kansen. We weten dat de 
sociale en persoonlijke achtergrond van invloed zijn op de beslissing om internationaal 
mobiel te worden, maar ook op de duur van de mobiliteit, de keuze van het specifieke land 
en de instelling (Lepori, 2016; KNAW, 2018; European Commission, 2018). 

Internationalisering in het onderwijs heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt, maar wordt zelf 
ook beïnvloed door de arbeidsmarkt. Landen met een aantrekkelijke arbeidsmarkt trekken 
meer internationale studenten (zie bijvoorbeeld Onderwijsraad, 2018a). Er komt recentelijk 
meer aandacht voor de vraag of de vrijwel uniforme keuze voor Engels als voertaal in 
internationaal activiteiten (zowel in onderwijs als in onderzoek en culturele activiteiten) 
niet leidt tot een te eenzijdige aandacht voor het Angelsaksische deel van de wereld, niet 
alleen qua taal, maar ook qua culturele en geografische oriëntatie, en bijvoorbeeld ook in 
de casuïstiek die in opleidingen aan de orde komt (Onderwijsraad, 2018a; KNAW, 2018)

Wat willen we weten?
• Wat is het effect van internationalisering op het onderwijsbestel en op de sociale cohesie 

in de maatschappij? Leidt internationalisering tot grotere segregatie van scholen 
(bijvoorbeeld doordat tweetalig VO een ander publiek trekt dan regulier VO)? Wat zijn de 
gevolgen voor de instroom van mbo’ers, vmbo’ers en havisten? Wat zijn effectieve 
interventies om eerste generatie studenten en studenten met een niet-westerse achter-
grond meer mobiel te maken? Welke rol kan voorlichting hier spelen? 
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• Wat betekent het om leerlingen te laten vormen tot wereldburger in plaats van 
Nederlandse burger? En wat betekent het hogeronderwijsstudenten als je ze stimuleert 
tot uitgaande mobiliteit? Draagt dat altijd bij aan een brede blik? Of schep je een aparte 
cultuur van geprivilegieerden?

• Er zijn plannen voor diverse nieuwe internationale scholen, gericht op een specifieke 
nationaliteit (onder andere China en Polen). Wat betekent dat voor de integratie van deze 
mensen in onze maatschappij? Welke instrumenten zijn er om die integratie eventueel te 
bevorderen?

• Wat betekent internationalisering voor leven lang leren (jonge en oudere mensen op de 
arbeidsmarkt, toegankelijkheid van formeel onderwijs voor volwassenen die hun initiële 
opleiding al lang geleden hebben afgerond)?

• Wat betekent de concurrentie met de internationale top voor de Nederlandse arbeids-
markt? In hoeverre is er risico dat Nederlandse toptalenten (in onderzoek, maar ook in 
bijvoorbeeld cultuur) naar het buitenland verdwijnen (‘brain drain’)? 

• Wat zijn de gevolgen van het internationale aanbod - en de dominantie van het Engels - 
voor nationale identiteit en taal? Het internationale aanbod betekent ook dat we steeds 
vaker in aanraking komen met internationale media, met eigen ethische en journalis-
tieke waarden. Welke gevolgen heeft dat voor burgerschap (beeldvorming, oordeelsvor-
ming)? Hoe kunnen we in zo’n medialandschap de publieke waarden van de publieke 
omroep behouden?

• Welke gevolgen heeft de internationalisering van het onderwijs voor de aansluiting op de 
arbeidsmarkt? Niet alleen qua taalbeheersing, maar ook bijvoorbeeld qua competenties 
en bekendheid met Nederlandse casuïstiek. Wat denken leerlingen en studenten zelf van 
het effect van een internationaal programma op hun kansen op de arbeidsmarkt? Hoe 
werkt dat door in de ‘concurrentieoverwegingen’ van onderwijsaanbieders?

• Er komt een groot gebrek aan sommige mensen in de arbeidsmarkt. Kun je daarop 
vooruitlopen in hbo en mbo? Wat betekenen bijvoorbeeld inkomende stromen uit 
Oost-Europa voor sectoren als bouw, en transport en logistiek, en voor het onderwijs 
daarin. Is er in deze sectoren over 10, 20 jaar nog wel een arbeidsmarkt voor in Nederland 
op mbo-niveau geschoolde mensen? Gaat de kennis over specifieke ambachten 
verdwijnen?

• Hoe reëel is het streven van de EU naar internationale mobiliteit op mbo-niveau? Wat zijn 
de verschillen in het potentieel van verschillende studierichtingen? Hoe kunnen we 
bevorderen dat studenten die niet uit de Europese Economische Ruime (EER) komen na 
hun studie in Nederland blijven,ook gegeven het feit dat de baten daarvan deels naar de 
schatkist gaan, maar niet terugkeren bij de onderwijsinstellingen?

• Wat zijn maatschappelijke risico’s van internationalisering? Denk bijvoorbeeld aan 
spionage en het stelen van kennis door bezoekende studenten of onderzoekers. 
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5.2  De positie van Nederland in de wereld:  
Internationale ontwikkelingen die een effect hebben  
op de Nederlandse stelsels

Wat is de huidige situatie?
De positie van Nederland in de wereld verandert, door de Brexit en andere geo-politieke 
ontwikkelingen. Dat heeft directe en indirecte gevolgen, ook voor de domeinen van OCW. 
Zo veranderen de verhoudingen in het Europese wetenschapsbeleid, waar Nederland nu 
nog met het Verenigd Koninkrijk en andere gelijkgestemde landen optrekt in het 
‘excellentieblok’. 

Maar de ontwikkelingen zijn veel breder. Recente veranderingen in het Amerikaanse 
immigratiebeleid lijken er bijvoorbeeld nu al toe te leiden dat studenten die minder 
makkelijk in de VS terecht kunnen, deels naar opleidingen in Nederland gaan. In combina-
tie met de sterke toename van inkomende internationale studenten roept dat vragen op 
over de absorptiecapaciteit van universiteiten en hogescholen. Als de Brexit straks een feit 
is, heeft Nederland het grootste Engelstalige universitaire systeem in de EU (Kuper, 2018).

Nationale onderwijssystemen raken met elkaar verweven, door toegenomen mobiliteit, 
maar ook door politieke ontwikkelingen. Tot nu toe is onderwijs binnen de EU een 
nationale competentie, maar er wordt gewerkt aan een ‘Europese onderwijsruimte’. 
Daarbinnen gewerkt aan een netwerk van Europese universiteiten, maar ook aan weder-
zijdse erkenning van diploma’s en het verder bevorderen van mobiliteit. Dat noopt ons nog 
eens te meer om ook te leren van en ons af te meten aan de systemen en prestaties in 
andere landen. 

Wat is de stand van denken op dit vraagstuk?
Er zijn diverse internationale onderwijsbenchmarks, waarvan die van de OESO de bekendste 
zijn. Ze zijn doorgaans descriptief van karakter en brengen vooral de ontwikkelingen in de 
verschillende landen in kaart. Schleicher (2018) heeft veel van deze ontwikkelingen 
gebundeld en vertaald in lessen die landen van elkaar kunnen leren. 

Er is vrij veel onderzoek gedaan naar de motivaties van studenten om naar een bepaald land 
of instelling te gaan (zie bijvoorbeeld Lepori, 2016; Barrioluengo & Flisi, 2017). Over het 
effect van (recente) politieke ontwikkelingen op de instroom is veel minder bekend.  
Het CPB heeft de economische effecten van internationalisering van het hoger onderwijs 
onderzocht. Het ziet vooral positieve economische effecten door een opener markt en een 



Strategische Kennisagenda OCW 2019 – 2024 | 67

meer internationale samenstelling van studentenpopulaties, al worden ook mogelijke 
belemmeringen genoemd, zoals taal- en cultuurbarrières (CPB, 2012). Er is nog niet veel 
inzicht in de effecten op de lange termijn op de toegankelijkheid en kwaliteit van het 
onderwijs. Het Nuffic monitort of internationale studenten die naar Nederland komen ook 
na hun studie hier blijven. Er is een goede ‘stay rate’ van niet EER-studenten. De arbeidspar-
ticipatie van de blijvers neemt toe (Nuffic, 2018).

Wat willen we weten?
• De positie van Nederland in Europa en de wereld: wat kunnen we leren van andere 

landen?
 - Wat betekenen de geopolitieke verschuivingen voor de positie van Nederland in het 

Europese wetenschapsbeleid, waar we met andere landen optrekken in het 
“excellentieblok”?

 - Welke effecten heeft het ontwikkelen van een Europese onderwijsruimte op het 
nationale onderwijsbeleid? Ontstaat er ook zoiets als een wereldwijde onderwijsruim-
te? Wat is de rol van multilaterale organisaties als de OECD in de totstandkoming van 
internationaal onderwijsbeleid? Hoe werkt dat door in het Nederlandse beleid?

 - Welke effecten hebben politieke ontwikkelingen als het immigratiebeleid in de VS of 
de Brexit op de instroom in onderwijs en onderzoek? 

 - Hoe gaan we om met internationale vergelijkingen/benchmarks waar we vanuit 
Nederlands perspectief anders tegenaan kijken, bijvoorbeeld omdat we vanuit Nederlandse 
waarden andere indicatoren relevant vinden? Wat is de waarde van hoge rankings?

 - Wat kunnen we leren van innovatie in andere landen? Hoe goed kunnen andere 
stelsels zich bijvoorbeeld aanpassen aan een veranderende arbeidsmarkt? Hoe 
belangrijk is nauwere bilaterale samenwerking voor Nederland?

• Factoren die internationale instroom beïnvloeden:
 - Scenariovraagstuk: Wat zijn de ‘kantelpunten’ voor toegankelijkheid en kwaliteit door 

grote internationale instroom? 
 - Een groot deel van de inkomende internationale studenten in het HO valt in het eerste 

jaar uit. Hoe komt dat? Zijn er groepen (naar instelling, land van herkomst, studierich-
ting) die sterk zijn oververtegenwoordigd onder uitvallers? Hoe kunnen opleidingen 
dat voorkomen, zeker als er bijvoorbeeld een numerus fixus is? Hoe groot is de 
toegevoegde waarde van een kortstondig verblijf in Nederland?
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