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/ 1 Abstract 

Onderwijs is het fundament van de toekomst van onze kinderen, onze kenniseconomie en onze 

samenleving. Investeren in onderwijs stimuleert de economische groei stevig en langdurig.1 Anno 

2021 staat dit fundament onder druk. Waar Nederland voorheen een van de beste 

onderwijssystemen ter wereld kende, zijn we inmiddels een Europese middenmoter geworden.2  

 

Het Groeifonds biedt een unieke kans om grootschalig te kunnen investeren in het lerend vermogen 

van het onderwijs. Vanwege een gebrekkig lerend vermogen zijn de prestaties van leerlingen de 

afgelopen 20 jaar geleidelijk gedaald.3 Op dit moment baseren schoolleiders hun beslissingen 

onvoldoende op wetenschappelijke kennis over wat werkt, ontbreekt het leraren aan middelen om 

onderwijs evidence-informed te verbeteren, worden scholen onvoldoende betrokken bij 

vraagarticulatie voor onderzoek, en worden wetenschappelijke bevindingen vaak niet in bruikbare 

vorm beschikbaar gesteld.4 Terwijl de kwaliteit van leraren en schoolleiders bepalend is voor goed 

onderwijs.5 

 

Daarom verdient de ontwikkelkracht van het onderwijs een impuls. Door te investeren in 

kennisdeling, de ontwikkeling van effectieve interventies, het versterken van de onderzoeks- en 

verbetercultuur op scholen en het professionaliseren van leraren en schoolleiders. De Britse 

Education Endownment Foundation en andere voorbeelden uit binnen- en buitenland laten zien dat 

dergelijke investeringen leiden tot sterkere onderwijsprofessionals, lerende schoolculturen en betere 

leerlingprestaties.6 Zo zetten we onderwijsprofessionals aan het roer, in nauwe samenwerking met 

wetenschappers. De structurele en incidentele bbp effecten bedragen € 107,7 miljoen en € 84,2 

miljoen, respectievelijk, met een gevraagde bijdrage van € 332,2 miljoen van het Nationaal 

Groeifonds en € 161,4 miljoen aan bijdragen van scholen.  

 

 

 

 
1 OECD (2010). The high cost of low educational performance: the long run economic impact of improving PISA outcomes 
2 OECD (2019-2020) PISA 2018 Results, Vol.I-VI. 
3 Inspectie van het Onderwijs (2018). Staat van het Onderwijs 2016/2017. 
4 Neeleman, A. (2019). School autonomy in practice. School intervention decision-making by Dutch secondary school leaders. 

Maastricht: Universitaire Pers Maastricht; Galan Groep (2021). Omwille van goed onderwijs. 
5 CPB (2016). Kansrijk onderwijsbeleid. 
6 Gerichte investeringen in de kennisinfrastructuur voor het onderwijs, met een sterkere verbinding tussen onderwijs en 

onderzoek leidt tot aanzienlijke stijgingen in leerprestaties van leerlingen en het professionaliseren van leraren(teams), zo laat 

onderzoek zien. Zie onder meer: World Bank (2020) EU Comparators: learning form experience in the European Context; en 

Edovald, T & C. Nevill (2020) Working out what works: the case of the Education Endowment Foundation in England. 
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Abstract (English) 

 

Education is fundamental to the future of our children, our knowledge economy and our society. 

Investments in education stimulate economic growth in a sustained and substantial manner. 

However, this foundation is under pressure. Where the Dutch educational system used to be world 

class, it now performs at around the European average. 

  

The National Growthfund offers a unique possibility to invest in schools’ capacity to learn and 

improve. This is necessary, as student performance has suffered over the last 20 years. Currently, 

school leaders often fail to base their decisions on scientific evidence, teachers lack resources for 

evidence informed improvements, schools are insufficiently involved in the articulation of research 

questions and are scientific findings communicated in ways that are not informative to practice – 

even though the quality of teachers and school leaders is instrumental to the quality of education. 

  

Therefore, the knowledge infrastructure of education is in need of an impulse  that stimulates: 

sharing of knowledge, development of effective interventions, strengthening of research and 

improvement cultures in schools and professionalization of teachers and school leaders. Initiatives in 

the Netherlands and abroad, such as The British Educational Endowment Foundation, show that such 

investments lead to higher quality educational professionals, professional school cultures and higher 

pupil performance. Teachers and school leaders will be in charge, in close cooperation with 

researchers. Estimated structural and incidental effects on GDP are € 107,7 million and € 84,2 million, 

respectively. The requested contribution by the National Growthfund is € 332,2 million, with schools 

contributing € 161,4 million.  
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/ 2 Strategische onderbouwing: Het 

belang van een impuls voor de 

kwaliteit van onderwijs  

2.1 Relevant terrein 

Door een impuls te geven aan het verbeteren van de kwaliteit van het funderend onderwijs, draagt 

dit voorstel bij aan een toename van het menselijk kapitaal en valt daarom binnen het terrein 

kennisontwikkeling. 

2.2 Probleemanalyse: De kwaliteit van het onderwijs 

staat onder druk  

Onderwijs is het fundament van de toekomst van onze kinderen, onze kenniseconomie en onze 

samenleving. Onderzoek van de OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) 

laat zien dat investeren in onderwijs de economische groei stevig en langdurig stimuleert, zowel op 

individueel als maatschappelijk niveau.7 Terwijl Nederland in 2019 werd uitgeroepen tot de sterkste 

economie van Europa en onze kinderen tot de gelukkigste van Europa behoren, staat dit fundament 

onder druk.8  

 

Waar Nederland voorheen een van de beste onderwijssystemen ter wereld kende, is dat niet langer 

het geval: we zijn een Europese middenmoter geworden.  

2.2.1 Twee decennia van dalende leerlingresultaten 

De Inspectie van het Onderwijs constateerde al in 2018 dat de kwaliteit van het onderwijs stagneert 

dan wel afneemt bij basisschoolleerlingen in rekenen, cultuureducatie, natuur en techniek, 

burgerschaps- en bewegingsonderwijs. Het onderwijsniveau en de prestaties van leerlingen zijn de 

afgelopen 20 jaar geleidelijk gedaald – een unieke ontwikkeling in het Nederlandse onderwijs en 

reden tot zorg, aldus de Inspectie van het Onderwijs.9  

 

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen ten opzichte van leeftijdsgenoten in het buitenland 

daalt, de laaggeletterdheid groeit en de motivatie om te lezen neemt af.10 Al in groep 5 van het PO 

hebben leerlingen een lage leesmotivatie. Steeds meer leerlingen komen van de basisschool zonder 

goed te kunnen lezen. Het percentage Nederlandse 15-jarigen dat risico loopt om laaggeletterd te 

 

 
7 OECD (2010). The high cost of low educational performance: the long run economic impact of improving PISA outcomes 
8 World Economic Forum (2019). Global Competitiveness Index 
9 Inspectie van het Onderwijs (2018). Staat van het Onderwijs 2016/2017. 
10 OECD (2019). Programme for international student assessment (PISA) Results from PISA 2018: Country note: the Netherlands.  
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worden, neemt fors toe – van 17,9% naar 24% tussen 2015 en 2018. De maatschappelijke kosten van 

laaggeletterdheid werden in 2018 op €1,13 miljard per jaar geschat.11 

Gebrekkige investeringen in het Nederlandse onderwijs (zie 1.1.3) leiden ook tot gestage dalingen in 

internationale onderwijsramingen, zoals in het PISA-onderzoek.12 Wat betreft leesvaardigheid 

scoorde Nederland in 2018 beneden het gemiddelde van de OECD-landen. Op het gebied van 

leesmotivatie scoort Nederland inmiddels het slechtst van alle OECD-landen. Dat wordt overigens 

ook veroorzaakt door een minder sterke leescultuur buiten school. De scores bij wiskunde en 

natuurwetenschappen zijn nog bovengemiddeld, maar ook hier is sinds het begin van de 21ste eeuw 

duidelijk een dalende trend zichtbaar.13 Een trendbreuk is nodig om te voorkomen dat we echt 

afzakken tot in de middenmoot of daaronder. Dat begint in het funderend onderwijs.14 

2.2.2 Leraren en schoolleiders maken het verschil in de kwaliteit 

van onderwijs 

Van alle factoren die de kwaliteit van het onderwijs bepalen, zijn de leraar en schoolleider zonder 

twijfel de belangrijkste. De ontwikkeling van leraren vraagt om voortdurende aandacht op 

schoolniveau. De basis leerkrachtvaardigheden komen aan de orde tijdens de lerarenopleiding, maar 

hebben onderhoud nodig. Essentieel hierbij is ondersteuning door schoolleiding en schoolteam.  

 

Sterke leraren leiden tot een hogere kwaliteit van onderwijs 

De kwaliteit van leraren is de belangrijkste factor voor de ontwikkeling van leerlingen. Initiatieven 

gericht op de schoolleiding en het schoolteam dragen bij aan de onderwijskwaliteit, als ze gericht zijn 

op het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar. Een goede leraar geeft effectieve instructie, 

zorgt voor een op leren gericht klimaat, bewaakt de effectieve leertijd en onderwijst leerstrategieën.  

Leraren die deze vaardigheden beheersen, maken het verschil voor de kwaliteit van het onderwijs. Ze 

zijn in staat betere resultaten te bereiken met hun leerlingen.  

 

Onderzoek door het CPB laat zien: het kwartiel docenten dat de meeste leerwinst boekt laat hun 

leerlingen één onderwijsniveau beter presteren dan het kwartiel docenten dat de minste leerwinst 

boekt.15 Ook internationaal vergelijkend onderzoek toont aan dat het bij onderwijsverbetering 

verstandig is om te focussen op de leraar. McKinsey heeft de onderwijsprestaties van verschillende 

landen vergeleken aan de hand van de PISA-scores. Daaruit wordt duidelijk dat in de landen met de 

hoogste scores vooral de kwaliteit van het lesgeven aanzienlijk hoger is. Andere factoren, zoals 

groepsgrootte of uitgaven voor onderwijs, leggen minder gewicht in de schaal. In de landen met 

goede leraren zien we zowel betere onderwijsprestaties in het algemeen als meer gelijke 

onderwijskansen.  

 

Een hogere kwaliteit van leraren leidt ook tot meer economische groei. Investeringen in coaching 

leiden bijvoorbeeld tot een geschatte BBP-stijging van 0,11%. Door in te zetten op lesobservaties en 

feedback van collega’s wordt geschat dat het BBP kan stijgen tot 0,04% (CPB, 2016). Succesvolle 

interventies die de kwaliteit van de leraar verbeteren, zorgen er dus voor dat de Nederlandse 

economie groeit. 

 

 

 
11 PWC (2018). Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid. Stichting Lezen & Schrijven.  
12 OECD (2019-2020) PISA 2018 Results, Vol.I-VI. 
13 OECD (2021) 21st-Century readers: Developing Literacy Skills in a Digital World. 
14 Hoewel dit voorstel zich op het funderend onderwijs richt, kan het in de toekomst worden uitgebreid met het MBO.  
15 CPB (2016). Kansrijk onderwijsbeleid. 
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De cruciale rol van de schoolleider 

Daarnaast blijkt dat de verschillen tussen een beneden- en bovengemiddelde schoolleider kunnen 

leiden tot een verschil van 3 maanden leerwinst per leerling per jaar.16 Ook door de Education 

Endownment Foundation wordt de rol van de schoolleiding expliciet benoemd. Een sterke 

schoolleider draagt de verantwoordelijkheid voor onder meer een goede implementatie van 

veranderingen. Goede schoolleiders zijn een onmisbare schakel binnen de school als strategische 

spin in het web, binnen en buiten de school. Onderzoek laat zien dat in verschillende Europese 

landen met sterke onderwijsprestaties, sterke schoolleiders een belangrijke verklarende factor zijn.17 

 

Kwalitatief sterke professionalisering van leraren en schoolleiders stokt 

We constateren dat er twee problemen zijn bij de professionalisering van leraren en schoolleiders.  

Ten eerste is er een probleem als het gaat om kwaliteit van professionalisering: veel 

professionaliseringstrajecten die op dit moment worden ingezet op scholen zijn niet of weinig 

effectief. Wanneer scholen bijvoorbeeld hun taalonderwijs willen verbeteren, wordt er soms 

gebruikgemaakt van een workshop op een studiedag of een enkele training. Meta-analyses laten juist 

zien dat voor effectieve professionalisering naast een basistraining ook hoogwaardige 

vervolgondersteuning nodig is.18 Ook als het gaat om de duur van een programma wordt vaak 

afgeweken van wat verstandig is: een korte trainingscyclus van minder dan 15 uur blijkt in de praktijk 

niet of nauwelijks aantoonbaar effectief voor de verbetering van rekenonderwijs.19  

 

Ten tweede is het aanbod voor professionalisering onvoldoende transparant en ontwikkeld. Er is met 

name weinig zicht op welk professionaliseringsaanbod effectief is. De Inspectie van het Onderwijs 

constateert dat dat een breder probleem is: scholen en opleidingen evalueren de resultaten en 

effecten van hun initiatieven en aanbod slechts in zeer beperkte mate.20 Dat heeft geleid tot een zeer 

beperkt evidence-informed aanbod, onder andere in nascholingstrajecten van pabo’s en 

lerarenopleidingen. Mede hierdoor constateert de Inspectie dat het lerend vermogen (of: de 

ontwikkelkracht) van het onderwijs geringer is dan dat van sectoren als de zorg, techniek of 

tuinbouw. 

2.2.3 De ontwikkelkracht van het onderwijs verdient een stimulans 

Aangezien scholen in Nederland een relatief grote mate van professionele autonomie kennen – ze 

mogen zelf beslissen hoe ze onderwijs geven – valt of staat de kwaliteit van onderwijs daarmee bij de 

professionaliteit van leraren en schoolleiders. Juist voor de professionalisering van leraren is relatief 

weinig geld beschikbaar.21 Ook de nationale uitgaven aan R&D voor het onderwijs zijn relatief laag in 

vergelijking met andere sectoren: in het Nederlandse onderwijs wordt naar schatting 0,35% van de 

€40 miljard die jaarlijks aan onderwijs wordt uitgegeven in R&D geïnvesteerd. Dat is substantieel 

lager dan de streefwaarde van 2,5%.22 Decennia van lage investeringen zijn terug te zien in de cijfers: 

 

 
16 Grissom, J. A., Egalite, A. J., & Lindsay, C. A. (2021). How principals affect students and schools. 
17 World Bank (2020). EU Comparators: Learning from Experience in the European Context Case studies of teacher policies in 

Estonia, Slovenia, and the Czech Republic  
18 Kraft, M. A., Blazar, D., & Hogan, D. (2018). The effect of teacher coaching on instruction and achievement: A meta-analysis of the 

causal evidence. Review of educational research, 88(4), 547-588; Desimone, L.M., & Garet, M. S. (2015). Best Practices in Teachers’ 

Professional Development in the United States. Psychology, Society, & Education, 7(3), 252-263. 
19 Pellegrini, M., Lake, C., Neitzel, A., & Slavin, R. E. (2021). Effective Programs in Elementary Mathematics: A Meta-Analysis. AERA 

Open, 7. 
20 Inspectie van het Onderwijs (2019). De Staat van het Onderwijs 2019: Onderwijsverslag over 2017/2018. 
21 Het persoonlijk professionaliseringsbudget bedraagt €500 en €600 per jaar per leraar in het PO en VO, respectievelijk. 
22 Zoals vermeld in de motie Agnes Mulder van 27 oktober 2016. 
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 Leraren kampen met een hoge werkdruk en hebben hierdoor weinig tijd om aan de ontwikkeling 

van hun onderwijs te spenderen. De sector kampt met een relatief hoog percentage burn-out 

gerelateerde klachten.23 

 Binnen veel onderwijsinstellingen heerst er nauwelijks een verbeter- en onderzoekscultuur. 

Werkwijzen om tot een verbetercultuur te komen, waarin schoolleiding en lerarenteams gedeelde 

verantwoordelijkheid nemen voor het continu verbeteren van het onderwijs, worden nu naar 

schatting op 18% van alle scholen gebruikt. Met andere woorden: op 82% van de scholen nog niet. 

Daarnaast wordt er slechts in beperkte mate evidence-informed gewerkt aan 

onderwijsontwikkeling. Veel lerarenopleiders hebben een beperkte expertise op het gebied van 

onderzoek, en brengen leraren in opleiding daarom onvoldoende een onderzoekende houding en 

onderzoekscompetenties bij.24  

 Schoolleiders baseren beslissingen over innovatie en het aanwenden van extra budget niet op 

wetenschappelijke kennis over wat werkt. Neeleman (2019) bevroeg 195 schoolleiders uit het VO 

die in totaal 595 verschillende schoolinterventies hadden genomen en vergeleek die met 

verschillende grootschalige wetenschappelijke effectiviteitsonderzoeken.25 De gerapporteerde 

interventies die onderzocht waren hadden een lage of zelfs negatieve effectgrootte. De 

schoolleiders motiveren hun keuzes doorgaans op basis van hun persoonlijke drijfveren, vaak 

gekoppeld aan hun autobiografie. Neeleman concludeerde dat van veel populaire 

onderwijsinterventies niet verwacht mag worden dat ze tot een substantiële verhoging van de 

leerlingresultaten zullen leiden. 

2.2.4 De stagnerende kwaliteit van onderwijs komt door 

systeemfalen 

Om tot een hogere kwaliteit van onderwijs te komen moeten de knelpunten die tot systeemfalen 

leiden worden verholpen. Het systeemfalen behelst in algemene zin dat geen enkele actor in het 

huidige onderwijsecosysteem volledig verantwoordelijk of in staat is om tot een duurzame 

verbetercultuur te komen waarin wetenschappelijke kennis wordt benut in scholen. Dit is herkenbaar 

in het volgende: 

 Scholen worden onvoldoende betrokken bij de vraagarticulatie van onderzoek, zodat de 

ontwikkelde kennis minder relevant en uitvoerbaar is. Bovendien zijn scholen die betrokken zijn 

bij de vraagarticulatie, logischerwijs gemotiveerder om de ontwikkelde antwoorden en aanpakken 

toe te passen.  

 Scholen worden primair beoordeeld op de prestaties van hun leerlingen op school, maar ze 

leunen daarbij sterk op methodes van onderwijsuitgevers. De gemiddelde school heeft 

onvoldoende mogelijkheden de kwaliteit van onderwijs structureel te verbeteren zonder daarbij 

gefaciliteerd te worden met middelen, werkwijzen en wetenschappelijke inzichten in de huidige 

omstandigheden, gekenmerkt door hoge werkdruk.  

 Onderzoekers worden primair beoordeeld op hun publicaties, niet op de uitvoerbaarheid van hun 

ideeën of de toepassing van hun inzichten door scholen.  

 Onderwijspraktijk en wetenschap worden onvoldoende verbonden. Zo zijn er weinig omgevingen 

waarin onderwijsprofessionals en onderzoekers elkaar structureel ontmoeten en op basis van 

gelijkwaardigheid samenwerken aan onderwijsverbetering en onderzoek daarnaar, met gebruik 

 

 
23 CBS & TNO (2014). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. 
24 Galan Groep (2021). Omwille van goed onderwijs. 
25 Neeleman, A. (2019). School autonomy in practice. School intervention decision-making by Dutch secondary school leaders. 

Maastricht: Universitaire Pers Maastricht. 
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van bestaande wetenschappelijke kennis. Zo kan worden gewerkt aan kansrijke innovaties waar 

nog geen pasklare oplossingen bestaan.  

 Lerarenopleidingen en pabo’s worden primair beoordeeld op hoeveel nieuw bevoegde leraren ze 

afleveren, niet op de mate waarop ze reeds werkzame leraren ondersteunen in leertrajecten die 

gestoeld zijn op bewezen effectieve aanpakken. 

 Veel initiatieven worden genomen om het onderwijs te verbeteren die onvoldoende systematisch 

worden geëvalueerd. De schaal van de evaluatie is vaak te klein om generaliseerbare conclusies te 

trekken en de kwaliteit van de evidentie is vaak onvoldoende.26 

 

Concreet zien we als gevolg hiervan dat: 

 scholen onvoldoende toekomen aan het verhogen van de kwaliteit van hun onderwijs, zoals te 

zien aan de dalende leerlingresultaten; 

 de huidige in het onderwijs gebruikte aanpakken en methodes voor bijvoorbeeld taal en rekenen 

zelden met een effectstudie onderzocht zijn;27  

 naar de gebruikte aanpakken en methodes onvoldoende onderzoek wordt gedaan.28 Deze 

situatie leidt ertoe dat: 

 scholen niet stoppen met het gebruik van aanpakken en methodes die niet werken; 

 een stevige prikkel voor methodemakers om duurzaam te innoveren ontbreekt; 

 het identificeren van opschalen van succesvolle aanpakken onvoldoende van de grond komt. 

 scholen doorgaans geen gelijkwaardige positie in onderzoeken hebben. Dat leidt onder meer tot 

onderzoek waar geen behoefte aan is in het onderwijs. Co-creatie geldt als een veelbelovende 

werkwijze om tot meer gedragen innovatie te komen, maar deze werkwijze wordt nog weinig 

toegepast in Nederland.29  

 er weinig kennisdeling tussen scholen plaatsvindt, en waar nieuwe kennisopbouw op kleine 

schaal via co-creatie plaatsvindt, deze vaak nog niet generaliseerbaar is naar andere scholen; 

 er weinig geschikte nascholing is voor scholen die bewezen effectieve aanpakken willen leren 

toepassen. 

 kennis over effectiviteit nog onvoldoende op een plek systematisch gedeeld wordt – de 

Nederlandse kennisinfrastructuur is versnipperd. 

 Bovendien is bij het ontsluiten van kennis niet alleen de vraag of een aanpak effectief is 

relevant, maar ook welke effectgrootte wordt bereikt en hoeveel tijd en geld geïnvesteerd 

moeten worden voor de aanpak. Naarmate deze effectiviteit per type school verschilt, wint 

deze informatie aan belang. 

 Kennis vaak niet in overzichtelijke en bruikbare vorm voor het onderwijs beschikbaar wordt 

gesteld. 

 

Tegelijkertijd is de financiering per leerling gestegen ten opzichte van de inflatie30 en hebben 

Nederlandse scholen relatief veel lesuren op het rooster.31 Deze statistieken suggereren dat het 

grootste verschil gemaakt kan worden via de kwaliteit van leraren, schoolleiders en de inzet van 

 

 
26 Galan Groep (2021). Omwille van goed onderwijs. 
27 Zoals bijvoorbeeld te zien is in de NJI databank effectieve interventies, voor taalonderwijs. 
28 Onderwijsinspectie (2018), McKinsey (2020) Een verstevigd fundament voor iedereen.  
29 Onderwijsraad (2019). Samen ten dienste van de school; PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en de 

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) (2019), Slimme verbindingen.  
30 Zo steeg de financiering per leerling voor een school voor primair onderwijs van gemiddeld €3.700 in 2002 naar €8.200 in 2020 – 

een jaarlijkse toename van 4,5%, substantieel hoger dan de gemiddelde inflatie of loonstijging in het onderwijs gedurende die 

periode (beide minder dan 2% per jaar). CPB (2006) De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en gedrag; 

Rijksbegroting 2021, VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tabel 23; CBS Statline, CPI en Cao-lonen sector Onderwijs, 2002-2020. 
31 In Nederlandse scholen krijgen leerlingen relatief veel uren per jaar les, vergeleken met andere landen. In analyses laat het CBS 

zien dat in landen die per geïnvesteerde euro per leerling hogere resultaten halen op internationale PISA-toetsen juist gemiddeld 

25% minder verplichte lesuren per jaar hanteren (CBS, 2015, Kan het onderwijs in Nederland efficiënter?).  
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bewezen werkwijzen en aanpakken. De Onderwijsinspectie signaleert al geruime tijd dat beschikbare 

wetenschappelijke kennis nu niet optimaal wordt gebruikt voor het verbeteren van onderwijs op 

scholen en opleidingen.32 De vraag naar bijlessen is ondertussen toegenomen van €26 miljoen in 

1996 naar €186 miljoen in 2016: een verzevenvoudiging.33  

2.2.5 De potentiële meerwaarde van Ontwikkelkracht is groot 

Toch zijn er ook scholen in staat de kwaliteit van hun onderwijs substantieel te verhogen. Soms zelfs 

tijdens de coronacrisis. Zoals basisschool ’t Palet, uit Noord-Brabant, die een bewezen effectieve 

aanpak implementeerde:  

 

Voorbeeld: de leerlingresultaten verhogen met een bewezen effectieve aanpak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool ’t Palet constateert dat sommige leerlingen onder het landelijke gemiddelde én 

onder de schoolnorm scoren. En besluit de methode te veranderen. “We kozen voor een 

wetenschappelijk bewezen methode die heel kort door de bocht bestond uit oefenen en 

herhalen,” zegt schoolleider Sarah Bergsen.  

 

De rekenmethode lijkt op methoden die vroeger ook werden gebruikt, maar is interactiever van 

aard. Binnen zes maanden waren de grootste achterstanden weggewerkt. “Sterker nog, 

gemiddeld zit onze school nu qua rekenen bij de beste twintig procent van Nederland, als we 

kijken naar de cito-scores”, zegt een trotse Bergsen. “En dat midden in de coronacrisis.”  

 

Ook een concrete werkwijze om tot een verbeter- en onderzoekscultuur op school te komen draagt 

bij aan het innovatief vermogen van scholen. Dat draagt bovendien bij aan de aantrekkelijkheid van 

het beroep, zo laten leraren weten. Zo merkt Lars Goertzen, leraar op basisschool de Droomboom in 

Heerlen door zijn deelname aan het LerarenOntwikkelFonds: “Sinds ik ben gaan pionieren is mijn rol 

binnen de school veranderd. Ik was jarenlang gewoon groepsleerkracht. Dat ben ik nog steeds, maar 

 

 
32 Galan Groep (2021). Omwille van goed onderwijs. Verkenning scenario’s kennisinfrastructuur onderwijs.  
33 Elffers, L., (2019), De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam University Press.  
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ik heb nu ook de rol van innovator op mijn school gekregen. Omdat ik nu op een veel breder niveau 

met onderwijskwaliteit bezig ben, sta ik met meer plezier dan ooit voor de klas!” 

 

Deze goede voorbeelden zijn helaas de uitzondering. Daarom zijn gerichte investeringen nodig. Die 

zijn ook nodig om gericht wetenschap in te zetten om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. In het 

buitenland zien we dat het tij te keren is. In het bijzonder zijn we geïnspireerd door het Education 

Endowment Fund en het Research Schools Network uit het Verenigd Koninkrijk. 

 

Spieken over de grenzen: weten wat werkt 

Wetenschappelijke kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de 

onderwijskwaliteit. Toch vindt deze kennis vaak de weg niet naar het klaslokaal. In het buitenland 

zijn de afgelopen jaren diverse manieren gevonden om de verbinding tussen onderzoek en 

onderwijs te versterken. Bijvoorbeeld het Expertisecentrum voor Effectief Leren in Vlaanderen, de 

Poverty Action Labs en het Centre for Education Policy in de Verenigde Staten, het National 

Education Institute in Slovenië en de Education Endowment Foundation (EEF) in Engeland.  

 

De resultaten van deze internationale voorbeelden zijn hoopvol. De sterkere verbinding tussen 

onderwijs en onderzoek leidt tot aanzienlijke stijgingen in leerprestaties van leerlingen en het 

professionaliseren van leraren(teams).34 Na een doorontwikkeling van tien jaar, concludeert EEF-

directeur Sir Kevan Collins dat: ”There’s no doubt that schools today are in a better position to 

judge what will work in their classrooms than they were ten years ago. We have access to more 

robust evidence about which teaching and learning strategies are likely to be effective, and, as 

the evidence base has grown, so too have teachers’ appetites for it.”35  

2.3 Doelstelling: Wat levert Ontwikkelkracht op?  

Primaire opbrengsten: een hogere kwaliteit van onderwijs 

De primaire opbrengst van dit voorstel bestaan uit: 

 een hogere kwaliteit van onderwijs, die zich manifesteert in stijgende leerlingresultaten; 

 een hogere kwaliteit van leraren, met een blijvend effect op de kwaliteit van onderwijs; 

 een hogere kwaliteit van schoolleiders, met een blijvend effect op de kwaliteit van onderwijs; 

 kennisproducten gericht op de onderwijspraktijk; 

 professionaliseringtrajecten voor bewezen effectieve aanpakken; 

 expertleraren en expertschoolleiders, die andere scholen blijvend professionaliseren.36 

 

 

 

 

 

 

 
34 World Bank 2020, EU Comparators: learning form experience in the European Context; Edovald, T & C. Nevill 2020, Working out 

what works: the case of the Education Endowment Foundation in England.  
35 Sharples, J., Albers, B., Fraser, S. (2019). Putting Evidence to Work – A School’s Guide to Implementation. Education Endowment 

Foundation. 
36  Expertleraren en expertschoolleiders hebben zich bekwaamd in een bepaalde aanpak, werkwijze of methodiek. Vanuit de 

kennis en vaardigheid begeleiden ze andere leraren en schoolleiders in het toepassen van bewezen effectieve aanpakken of het 

realiseren van een onderzoeks- en verbetercultuur in de school.  
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Daarnaast leidt dit voorstel tot meer kennis over:  

 het effect van werkwijzen om tot een verbetercultuur te komen op leerlingresultaten; 

 werkwijzen voor effectief professionaliseren; 

 werkwijzen voor co-creatie van bewezen effectieve aanpakken; 

 wat werkt in het onderwijs. 

 

Als symbool voor de verbinding tussen onderwijs, ontwikkeling en onderzoek, kennis en kunde en 

verbetercultuur hebben we gekozen voor het kennislemniscaat (∞). In deze beweging leiden 

onderwijsvragen tot nieuwe kennis en de evidence-informed interventies die daaruit volgen geven 

voeding aan de structurele verbetering van het onderwijs. Op deze wijze werken 

onderwijsprofessionals en wetenschappers structureel aan beter onderwijs.  

 

 
Figuur 1. Kennislemniscaat waarin onderwijs en onderzoek elkaar vinden en versterken. 

Secundaire opbrengsten: grotere kansengelijkheid, een aantrekkelijker beroep 

voor leraren 

Kansen(on)gelijkheid staat sinds 2016 hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Wanneer 

bepaalde groepen leerlingen minder kansen hebben op passend onderwijs, een diploma en werk dat 

bij hun potentieel past, lopen de Nederlandse economie en samenleving talent mis. Deze ongelijke 

kansen worden mede veroorzaakt door kwaliteitsverschillen tussen scholen. Leerlingen op sommige 

middelbare scholen maken tot 20% minder kans op een diploma dan op andere middelbare scholen. 

In geen ander land zijn de kwaliteitsverschillen tussen scholen zo groot, blijkt uit internationale 

vergelijkingen.37 De noodzaak hiervan is breed onderschreven – juist de mogelijkheden van scholen 

zijn de beperkende factor. Binnen dit voorstel is het gericht bereiken van scholen die zwak presteren, 

bijzondere of uitdagende doelgroepen hebben en het speciaal onderwijs daarom een expliciete 

doelstelling. 

 

 

 
37 Zie Inspectie van het Onderwijs (2017). Staat van het Onderwijs 2015/2016. 
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Met dit voorstel wordt het aantrekkelijker om leraar te worden en te blijven, onder meer doordat 

leraren expertleraren kunnen worden, professionaliseringstrajecten kunnen volgen, en doordat 

scholen een verbeter- en onderzoekscultuur ontwikkelen. In haar rapport Tijd voor Focus constateert 

de Onderwijsraad dat de hoge werkdruk in het onderwijs wordt versterkt door het lerarentekort. 

Andersom is het lerarentekort deels het gevolg van de hoge werkdruk. Zo ontstaat een vicieuze 

cirkel: het beroep wordt minder aantrekkelijk en het tekort loopt verder op. Door de hoge werkdruk 

komen leraren niet altijd toe aan kerntaken zoals het voorbereiden van lessen. Dat brengt de 

kwaliteit van onderwijs in gevaar. Dit doorbreken, zo stelt de Onderwijsraad, vergt meer focus in het 

werk van leraren. Daarvoor is het advies: ‘Stimuleer een professionele cultuur: om het werk samen af 

te bakenen is een professionele cultuur nodig waarin leraren samen ambities formuleren, onderwijs 

ontwikkelen en reflecteren.’ Oftewel, een verbetercultuur. Bovendien, door tegelijkertijd een 

onderzoekscultuur op scholen te stimuleren kunnen we leraren extra loopbaanopties bieden, zoals 

het worden van een expertleraar.  

 

Dat het hard nodig is om het beroep aantrekkelijker te maken laten de cijfers over het lerarentekort 

zien. De verwachting voor de komende jaren is dat dit tekort verder zal oplopen. Vooral voor het 

basisonderwijs zijn de prognoses somber. Als de omstandigheden ongewijzigd blijven, neemt het 

tekort tot 2030 toe met ruim 5.000 fte.38 In het voortgezet onderwijs is de toename van het tekort 

ongeveer 1.600 fte.39 Scholen met veel leerlingen met een migratieachtergrond worden onevenredig 

hard getroffen. In het VO manifesteert zich dat tekort vooral bij specifieke vakken (Duits, Frans, 

Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Klassieke Talen), waar de onvervulde vraag 

oploopt tot meer dan 5% van de werkgelegenheid.  

 

Het aantrekkelijker maken van het beroep is overigens een noodzakelijke, maar geen voldoende 

voorwaarde om het tij te keren. Daar is ook een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor nodig. 

 

De RK Maria Basisschool: gericht werken aan ambities van het schoolteam40 

 

De RK Maria Basisschool in Rotterdam van schoolleider Judith van Wijngaarden heeft het 

onderwijs veranderd om beter te kunnen inspelen op specifieke behoeften van leerlingen en zo 

de onderwijsresultaten te verbeteren. Het leerstofjaarklassensysteem ging van tafel en het werk 

van leraren werd anders en minder hiërarchisch verdeeld. Lerarenteams werden 

verantwoordelijk voor units en het leiderschap werd meer gespreid.  

 

De school werkte al met de verbetercultuurwerkwijze van stichting leerKRACHT. Mede door deze 

methodiek heeft bovenstaande transitie van onderwijs kunnen plaatsvinden vanuit 

eigenaarschap van leerkrachten. Deze externe ondersteuning hielp de school een cultuur te 

ontwikkelen die gericht is op het continu verbeteren van het lesgeven. Het werkplezier van 

leraren is aanzienlijk toegenomen. 

 

Elke unit wordt geleid door 2 leraren, onderwijsassistenten, vakleerkrachten en vrijwilligers. Zij 

werken dagelijks samen. Zij ontwerpen het onderwijs zelf en sluiten nauw aan bij wat de 

leerlingen nodig hebben. Doelen voor leerlingen worden per periode (van vakantie naar vakantie) 

vastgesteld. Het unitteam heeft wekelijks een werksessie van een kwartier om de voortgang te 

 

 
38 https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/primair-onderwijs/personeel/prognoses-arbeidsmarkt-po.  
39 https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/voortgezet-onderwijs/personeel/prognoses-arbeidsmarkt-vo.  
40 Dit voorbeeld is ontleend aan het Onderwijsraadrapport Tijd voor Focus (2021, pagina 45) 

https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/primair-onderwijs/personeel/prognoses-arbeidsmarkt-po
https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/voortgezet-onderwijs/personeel/prognoses-arbeidsmarkt-vo
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bespreken. Op een doelenbord komen compact de doelen te staan en acties om deze doelen te 

bereiken. Elke zes weken is er een langere werksessie van een uur om de koers voor de langere 

termijn te bepalen. Ook is er veel informeel overleg, waarbij de focus steeds vaker is komen te 

liggen op doelen en de pedagogische en didactische aanpak.  

 

Activiteiten die geen duidelijk doel dienen, worden door het team snel gesignaleerd als 

tijdverspilling en geschrapt. 

2.4 Voorgestelde oplossing: Ontwikkelkracht 

In dit hoofdstuk presenteren we de principes en activiteiten van Ontwikkelkracht, gericht op 

verbetering van de kwaliteit van onderwijs.  

2.4.1 Ten geleide: Veel ingrediënten voor een hogere kwaliteit van 

onderwijs zijn bekend 

We weten steeds beter wat werkt om scholen in de positie te brengen hun kwaliteit van onderwijs 

substantieel te verhogen, en zo de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Daarom bouwen we 

voort op ervaringen en onderzoeken uit binnen- en buitenland.  

2.4.2 Aanpakken die bewezen werken in de praktijk  

Dit voorstel combineert daarom aanpakken en ingrediënten die zich hebben bewezen – niet alleen 

onder ideale omstandigheden - maar ook in de praktijk. Zo bouwen we voort op: 

 kennis over welke randvoorwaardes er zijn voor duurzame verhogingen van de kwaliteit van 

onderwijs, zoals de aanwezigheid van sterke schoolleiders en leraren; 

 werkwijzen die op scholen voor een onderzoek- en verbetercultuur zorgen; 

 inzichten over effectief professionaliseren van leraren; 

 kennis van evidence-informed technieken die het handelen van leraren versterken; 

 methodes voor kenniscreatie die praktijkkennis en wetenschappelijke kennis combineren, zodat 

de ontwikkelde aanpak telkens bewezen effectief én uitvoerbaar is.  

2.4.3 We bouwen voort op de state of the art  

Het Nederlandse onderwijs ecosysteem bestaat uit een veelheid aan actoren als scholen, 

lerarenopleidingen, onderzoekers en verschillende verbindende en ondersteunende partijen. Zoals 

geconstateerd is er ondanks die veelheid aan actoren sprake van systeemfalen: de kwaliteit van het 

onderwijs verbetert onvoldoende doordat geen enkele partij verantwoordelijk is voor het 

beantwoorden van praktijkvragen, effectieve benutting van wetenschappelijke kennis, of het 

ondersteunen van scholen bij de ontwikkeling van een verbetercultuur.  

 

Daarom is dit voorstel geïnspireerd op de kennisinfrastructuren uit het buitenland en best practices 

uit Nederland. Een van de meest ontwikkelde en succesvolle kennisinfrastructuur is te vinden in 

Groot-Brittannië. Daar opereert sinds 2011 de What Works Centre for Education, georganiseerd door 

de Education Endowment Foundation (EEF). De EEF heeft in 10 jaar rigoureus onderzoek gedaan naar 

wat werkt, niet alleen op het niveau van onderwijsaanpakken zoals taalprogramma’s, maar ook naar 

wat werkt om van een bewezen effectieve aanpak naar grootschalige toepassing van die aanpakken 



   

 18  

in scholen te komen. De hieronder beschreven principes en praktijken zijn mede op de ervaringen en 

onderzoeken van het EEF gebaseerd, en waar relevant vertaald naar de Nederlandse context. 

 

De ervaringen en inzichten die zijn opgedaan in de bestaande Nederlandse kennisinfrastructuur zijn 

in dit voorstel verwerkt.41 Zo verbinden we scholen die koploper zijn in co-creatie labs, houden we 

rekening met verschillende kennisniveaus door verschillende type activiteiten aan te bieden, 

compenseren we onderwijsprofessionals en onderzoekers, en werken we in een klein aantal grote 

projecten, in plaats van andersom. 

2.4.4 De praktijk verbeter je niet met een lezing alleen 

Veel activiteiten die als doel hebben de kwaliteit van het onderwijs te verhogen werken niet of 

onvoldoende. Zo organiseren veel scholen studiemiddagen, vaak rondom een of meerdere 

onderwerpen. Hoewel een lezing op een studiemiddag een onderwerp kan introduceren, leidt het 

niet per se tot verhoging van de kwaliteit van onderwijs. Voor zulke effectieve professionalisering is 

minstens 15 uur per jaar per aanpak nodig, laat onderzoek zien.42 Ook sluit de creatie van nieuwe 

kennis niet vanzelfsprekend aan bij vragen die relevant zijn voor de praktijk, laat staan dat deze 

kennis zo wordt geproduceerd dat ze leidt tot voor leraren uitvoerbare aanpakken.43 Tot slot ontstaat 

een lerende school niet vanzelf, en is over de randvoorwaarden voor een duurzame verbetercultuur 

steeds meer bekend.44 

2.4.5 Principes  

Ontwikkelkracht kent een aantal leidende uitgangspunten of principes, gebaseerd op kennis over wat 

werkt. Die principes hanteren we op het niveau van de activiteit en de organisatie van het geheel.  

Principes voor alle activiteiten 

Elke activiteit: 

▪ Sluit aan bij de vragen, behoeftes en mogelijkheden van leraren en schoolleiders (bottom-

up);  

▪ Combineert praktijkkennis en wetenschappelijke kennis over wat werkt op een 

praktijkrelevante manier om tot uitvoerbare kennis te komen (evidence-informed); 

▪ Gebruikt zelf ook bewezen effectieve methodes voor succesvolle toepassing en leert van 

eigen evaluaties en effectmetingen; 

▪ Is toegankelijk voor alle scholen, en biedt scholen waar nodig middelen die deelname 

mogelijk maken (toegankelijkheid); 

▪ Benut de expertise van leraren en scholen, bijvoorbeeld door ze in te zetten als 

voorbeeldschool of expertleraar in de professionaliseringstrajecten (voor en door scholen); 

▪ Bouwt voort op en werkt samen met bestaande kennis en structuren, de 

kennisinfrastructuur projecten voortvloeiend uit Slimme Verbindingen (PO-raad en VO-raad, 

201), netwerken van beroepsverenigingen en pionierende leraren, de NPO 

 

 
41 Verwey-Jonker (2021). Evaluatie “Programma versterking kennisinfrastructuur”: de ontmoeting tussen onderwijs & onderzoek. 
42 Pellegrini, M., Lake, C., Neitzel, A., & Slavin, R. E. (2021). Effective Programs in Elementary Mathematics: A Meta-Analysis. AERA 

Open, 7. 
43 Galan Groep (2021). Omwille van goed onderwijs. Verkenning scenario’s kennisinfrastructuur onderwijs.  
44 Kools, M., Stoll, L., George, B., Steijn, B., Bekkers, V., & Gouëdard, P. (2020). The school as a learning organisation: The concept 

and its measurement. European Journal of Education, 55(1), 24-42. 
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kenniscommunity, regionale en nationale opleidingsnetwerken, leerKRACHT scholen en 

regionale onderzoeksverbanden;45 

▪ Erkent dat niet alles dat van waarde is, meetbaar is, maar beperkt zich tot uitkomsten die 

meetbaar zijn. 

 

Daarbij erkennen we ongelijkheid tussen leraren en scholen. Dat wil zeggen: scholen die succesvol 

werken met bewezen effectieve aanpakken kunnen O&O-scholen (Onderzoek- en Ontwikkelscholen) 

worden, en zo een rol spelen in het professionaliseren van andere scholen. Leraren die meester zijn 

in een bewezen effectieve aanpak of inhoudelijk thema, worden expertleraren die andere leraren 

opleiden tot expertleraar. Dat geldt ook voor schoolleiders. Dit doen we om drie redenen: 

 Scholen leren vaak het meeste van scholen, en leraren van leraren, zo blijkt in de praktijk en uit 

EEF onderzoeken.46 

 Het doet recht aan de expertise binnen het onderwijs en maakt het beroep aantrekkelijker door 

een extra stap in de loopbaan van leraren toe te voegen. 

 Het voorkomt dat het web aan ondersteunende en faciliterende organisaties om scholen heen 

verder uitdijt. Zo bieden we een alternatief voor netwerksturing, wat heeft geleid tot 

sturingsoverload bij scholen, die door alle initiatieven het overzicht en het eigenaarschap kwijt 

raken.47  

2.4.6 Hoe we Ontwikkelkracht organiseren  

Ontwikkelkracht als geheel: 

▪ Evalueert haar eigen werkwijzen en projecten structureel (lerende infrastructuur); 

▪ Biedt mogelijkheden voor nieuwe ideeën, maar schaalt alleen de meest kosteneffectieve 

interventies op na bewezen effectiviteit op leerlingresultaten (proportionaliteit); 

▪ Biedt ruimte voor verscheidenheid, maar laat activiteiten op elkaar voortbouwen binnen 

thema’s (thematische integratie); 

▪ Heeft voldoende niet-geoormerkte budgetruimte voor nieuwe voorstellen gedurende de 

looptijd (open voor innovatie & responsief). 

 

Door de effecten van alle projecten in kaart te brengen en te evalueren, selecteren de beste 

activiteiten voor de verbetering van de kwaliteit van onderwijs zichzelf uit. Die schalen we vervolgens 

op. Zo kan op de meest kosteneffectieve wijze de kwaliteit van het onderwijs worden verbeterd. 

Ontwikkelkracht richt zich op het funderend onderwijs: het mbo kan in een latere fase bij het voorstel 

aansluiten. 

 

Hoewel Ontwikkelkracht voortbouwt op de state of the art in binnen- en buitenland, zoals het EEF, 

wordt elke activiteit geëvalueerd, organiseren we inhoudelijke samenhang via thematische integratie, 

en bieden we daarnaast ruimte voor nieuwe, schoolspecifieke vragen en thema’s.  

  

 

 
45 Voor een aanvullende lijst, zie bijlage A.1 
46 Sharples, J., Albers, B., Fraser, S. (2019). Putting Evidence to Work – A School’s Guide to Implementation. Education Endowment 

Foundation.  
47 Hooge, E.H. (2017). Sturingsdynamiek in onderwijs op stelselniveau: lenige netwerksturing door de overheid. Tilburg: TIAS 

School for Business and Society, Tilburg University.  
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2.6 Subsidiariteit 

De Rijksoverheid heeft een stelselverantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van het 

onderwijs. Het voorstel bevat maatregelen om knelpunten te adresseren die nationaal spelen en 

waarvoor landelijke regie nodig is.  

 

Zoals hierboven besproken is het R&D budget voor het onderwijs relatief laag (circa 0,35% versus 

2,5% die nationaal aan R&D wordt uitgegeven48). Daarnaast is er sprake van systeemfalen, in het 

bijzonder omdat geen enkele actor in de huidige situatie zich volledig verantwoordelijk voelt voor een 

optimale verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Zo worden: 

• onderzoekers primair beoordeeld op hun publicaties, niet op de toepassing van hun 

publicaties door scholen. De vragen van scholen zijn bovendien vaak niet leidend in 

onderzoek; 

• lerarenopleidingen en pabo’s primair beoordeeld op hoeveel bevoegde leraren ze afleveren, 

niet op de mate waarop ze wetenschappelijke inzichten effectief ontsluiten in leertrajecten 

voor reeds werkzame leraren; 

• scholen primair beoordeeld op de prestaties van hun leerlingen op school, maar leunen ze 

daarbij sterk op methodes van onderwijsuitgevers. Ze zijn momenteel niet in staat om 

structureel wetenschappelijke kennis over wat werkt tot zich te nemen zonder daarbij 

gefaciliteerd te worden. 

Het oplossen van dit probleem ligt voorbij het organiserend bereik van schoolbestuurders of lokale 

en regionale overheden. De innovaties zijn kapitaalintensief en doen een groot beroep op schaarse 

kennis van experts en het verandervermogen van het onderwijs. Schoolbestuurders hebben wel de 

taak om hun leraren en schoolleiders te professionaliseren: daarom co-financieren zij enkele 

activiteiten in dit voorstel. Het huidige Europese beleid is niet toereikend voor deze opdracht.  

 

2.6.1 Aansluiting bij internationale ontwikkelingen 
Steeds meer landen investeren in de kennisinfrastructuur van hun onderwijs. Zo zijn er sterke 

voorbeelden in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zoals het EEF, maar zien we recente 

sprongen in de onderwijskwaliteit in Estland en Slovenië ook volgen op investeringen in de 

kennisinfrastructuur en professionalisering van leraren en schoolleiders.49 De Onderwijsraad en de 

sectorraden pleiten al langer voor investeringen in de kennisinfrastructuur, zoals in het rapport 

Slimme Verbindingen (2019). 

 

2.6.2 Baten 
De baten van dit voorstel slaan primair neer bij leerlingen in het PO en VO. Daarnaast leiden de 

economische baten tot hogere belastingopbrengsten, lagere uitgaven aan sociale zekerheid, en 

effectievere bestedingen van onderwijsbudgetten. Dat komt de hele samenleving ten goede. 

 

 

 
48 Zoals vermeld in de motie Agnes Mulder van 27 oktober 2016; PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en 

de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), ‘Slimme verbindingen’, 2019. 
49 World Bank (2020) EU Comparators: learning form experience in the European Context; en Edovald, T & C. Nevill (2020) Working 

out what works: the case of the Education Endowment Foundation in England 
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/ 3 Planuitwerking 

Belangrijkste overwegingen 

▪ Met het voorstel versterken we de kwaliteit van het onderwijs via verschillende activiteiten.  

▪ Zo ontsluiten we inzichten uit onderzoek, stimuleren we de verbeter- en onderzoekscultuur 

van scholen, ontwikkelen we nieuwe effectieve aanpakken, en komt er een netwerk van 

Onderzoek- en Ontwikkelscholen (O&O-scholen) met expertleraren.  

▪ De kracht van dit voorstel is de verbinding tussen onderwijs, ontwikkeling en onderzoek. 

▪ Het Ontwikkelkrachtbureau ondersteunt zowel de onderwijspraktijk als de wetenschap bij de 

verbinding tussen deze activiteiten.  

▪ De activiteiten leiden tot scholen met een sterke verbetercultuur, evidence-informed 

werkwijzen van leraren en praktijkrelevante kenniscreatie en kennisdeling. 

We geven alle activiteiten een praktische invulling op basis van een fictieve casus uit West-Zeeuws-

Vlaanderen.  

 

Ontwikkelkracht bestaat daarmee uit vier hoofdactiviteiten en een centraal aanmeldpunt. De 

hoofdactiviteiten zijn: 

 Het actief bijdragen aan kennisdeling over effectieve interventies door het aanreiken van kennis 

hierover vanuit de wetenschap. 

 Een netwerk van onderzoek- en ontwikkelscholen, die andere leraren en schoolleiders 

professionaliseren, door ze op te leiden in bestaande en nieuw te ontwikkelen bewezen effectieve 

aanpakken.50  

 Het versterken van de verbeter- en onderzoekscultuur op vele scholen.  

 Het in co-creatie labs creëren van nieuwe effectieve aanpakken over onderwerpen waar op 

scholen grote behoefte aan is, zoals bijvoorbeeld het tegengaan van laaggeletterdheid, het 

behouden en professionaliseren van leraren, het creëren van gelijke kansen of nieuwe wettelijke 

taken als burgerschapsonderwijs.  

 

Deze initiatieven dragen bij aan elkaars succes. Zo maken scholen die bouwen aan een verbeter- en 

onderzoekscultuur gebruik van evidence-informed kennis uit de kennisdelingsactiviteiten, en krijgen 

nieuw ontwikkelde effectieve aanpakken die voortkomen uit co-creatie labs een plek in de 

kennisdeling. Zo worden de activiteiten maximaal effectief en vergroten we het bereik.  

 

 

 
50 Deze onderzoek- en ontwikkelscholen zijn geïnspireerd op het EEF Research School Network: 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/support-for-schools/research-schools-network.  

https://educationendowmentfoundation.org.uk/support-for-schools/research-schools-network
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Figuur 2. Kennislemniscaat met het centrale Ontwikkelkrachtbureau en de verschillende activiteiten. 

Casus: West-Zeeuws-Vlaanderen 

Anno 2021 zijn er in totaal 12 basisscholen en 7 middelbare scholen gevestigd in West-Zeeuws-

Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen vormt een krimpregio. Voor scholen in krimpgebieden wordt het 

steeds moeilijker om stand te houden en komt de kwaliteit onder druk te staan. Een krimpende 

school is namelijk een complexe omgeving waarin leraren lesgeven aan combinatieklassen met 

leerlingen van verschillende niveaus. Dit zorgt voor een hoge werkdruk bij leraren waardoor de 

kwaliteit onder druk komt te staan. Zo zijn er vier scholen die in de schooljaren sinds 2016 

minstens één keer onder de inspectiegrens hebben gescoord.  

 

Bovendien is er al jaren sprake van een lerarentekort in Zeeuws-Vlaanderen. Aan de hand van 

deze scholen illustreren we de meerwaarde van Ontwikkelkracht. 
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Een school meldt zich bij Ontwikkelkracht… 

 

Een school komt bij Ontwikkelkracht met een specifieke vraag. Afhankelijk van de vraag verwijst de 

website van Ontwikkelkracht de school dan door naar een van de opties die Ontwikkelkracht biedt: 

 

 Kennis van effectieve onderwijspraktijken vinden? Doorverwijzing naar onderwijskennis op de 

Kennisrotonde, Onderwijskennis.nl of de interventiedatabank.  

 Aan de slag met een goed idee om het eigen onderwijs te verbeteren en al doende een 

onderzoeks- en verbetercultuur op school realiseren? Doorverwijzing naar de meest passende 

onderzoeks- en verbetercultuuraanpak. Deze koppelt een expertcoach aan de school die de 

school zal bezoeken om het idee scherp te stellen en het proces tot deelname te doorlopen. 

 Een bewezen effectieve aanpak leren toepassen of zelf een onderzoek- en ontwikkelscholen (O&O-

school) worden? 51 Doorverwijzing naar een medewerker van het Ontwikkelkrachtbureau, die de 

O&O-scholen selecteert, ontwikkelt en ondersteunt.  

 Nieuwe onderwijskennis ontwikkelen? Doorverwijzing naar de beschikbare labs waarin elk 50 tot 200 

scholen participeren. Elk lab is georganiseerd rondom een thema.  

 Voorziet een bestaand onderzoek- en ontwikkelnetwerk beter in de behoefte? Dan verwijst het 

Ontwikkelkrachtbureau door naar deze netwerken en opleiders. 

 

Voor de doorverwijzing wordt een website gebouwd door het Ontwikkelkrachtbureau, geleid door 

een directie (zie hoofdstuk 4: Governance). De website is de eerste plek voor scholen die aan de slag 

willen met Ontwikkelkracht. Een school kan ook contact opnemen met een van de medewerkers van 

het bureau. De medewerker bevraagt de school dan om te achterhalen wat de school wil om de 

school naar een passende activiteit te verwijzen. 

 

Het Ontwikkelkrachtbureau is daarnaast verantwoordelijk voor het ondersteunen van O&O-scholen, 

en helpt ze bij de communicatie en procesbegeleiding. Bestaande netwerken en initiatieven worden 

bij elkaar gebracht tijdens conferenties en waar mogelijk wordt via actieve samenwerking aansluiting 

gezocht. Bij het opzetten van nieuwe regionale netwerken, zoals rond de O&O-scholen, kunnen 

schoolbestuurders, wethouders, leraren en schoolleiders allemaal een initiërende rol hebben.52 

 

 
 
52 Vanwege hun rol in eerdere ervaringen met succesvolle regionale samenwerkingen, zoals in de VSV-aanpak en de Gelijke 

Kansen Alliantie. 
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3.1.1 Kennisdeling: onafhankelijk en praktijkgericht 

 
Figuur 3. Kennisdeling als activiteit binnen het kennislemniscaat. 

 

Belangrijkste overwegingen 

▪ Uit onderzoek is al veel bekend over wat goed en minder goed werkt en welke condities 

belangrijk zijn.  

▪ Helaas is veel van deze kennis moeilijk toegankelijk en vindbaar.53 Onderzoeksresultaten zijn 

vaak taai en in het Engels geschreven. Kennis zit deels achter betaalmuren. Daardoor blijft de 

schat aan kennis onbenut.  

▪ De laatste jaren is evidence-informed kennis al wat beter toegankelijk en vindbaar gemaakt 

door initiatieven van het NRO, zoals Onderwijskennis.nl en de Kennisrotonde.  

▪ Verscheidene recente adviezen bevelen aan om meer te investeren in een goede vindplek 

voor leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals met bruikbare evidence-

informed kennis. Ook leraren zijn enthousiast. 54/55  

▪ Intensieve samenwerking tussen onderwijsprofessionals, lerarenopleiders en onderzoekers 

is essentieel om kennis uit onderzoek bruikbaar te maken voor de onderwijspraktijk. 

Ontwikkelkracht breidt bestaande succesvolle initiatieven uit 

Onderwijskennis.nl: de centrale vindplek  

Wanneer je een bepaald doel wilt bereiken met je collega’s en leerlingen, kan het zijn dat hierover al 

veel kennis uit onderzoek beschikbaar is. In dat geval kan je op Onderwijskennis.nl terecht om snel 

en makkelijk te weten te komen wat hierover bekend is. Hier zijn nu slechts enkele thema’s 

uitgewerkt. Met Ontwikkelkracht breidt de site sterk uit op basis van behoeften in het onderwijsveld 

en belangrijke thema’s in het onderwijs. We monitoren jaarlijks hoe Onderwijskennis.nl verbeterd 

kan worden.  

 

Verdieping via kennispleinen 

Als je meer wilt lezen over een bepaalde aanpak of onderwerp kan je op Onderwijskennis.nl terecht 

op verdiepende kennispleinen. Elk kennisplein gaat specifiek in op een bepaalde aanpak of ander 

interessant thema. Een kennisplein geeft toegankelijk weer wat we weten uit onderzoek en geeft 

daarnaast praktische handreikingen en praktijkvoorbeelden die je kunt gebruiken. De kennispleinen 

 

 
53 Van Schaik, P., Volman, M., Admiraal, W. & Schenke, W. (2018). Barriers and conditions for teachers’ utilisation of academic 

knowledge.  International Journal of Educational Research, 90, 50–63. 
54 Galan Groep (2021). Omwille van goed onderwijs. 
55 Sectorraden (2019). Slimme verbindingen: naar een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs. 

https://www.onderwijskennis.nl/
https://www.kennisrotonde.nl/
https://www.onderwijskennis.nl/
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ontwikkelen onderwijsprofessionals en onderzoekers samen. Het NRO faciliteert dit proces en borgt 

de wetenschappelijke kwaliteit en bruikbaarheid. De ambitie is dat er aan het eind van 

Ontwikkelkracht tenminste 60 nieuwe kennispleinen over (sub)thema’s te vinden zijn die leraren en 

schoolleiders van belang achten. Deze ambitie geven we vraaggericht vorm, op basis van de behoefte 

van het veld. Middels enquêtes monitoren we de mate waarin de kennispleinen worden gevonden, 

gebruikt, gelezen en toegepast.  

 

Kennisrotonde: op maat antwoord op jouw vraag 

Mocht je op Onderwijskennis.nl niet het antwoord vinden op jouw vraag, dan kan je je vraag stellen 

aan de Kennisrotonde. De Kennisrotonde beantwoordt jouw vraag op maat met literatuuronderzoek. 

Het antwoord op jouw vraag komt online, zodat ook andere leraren en schoolleiders kunnen 

profiteren. De verwachting is dat de Kennisrotonde door Ontwikkelkracht meer vragen per jaar gaat 

ontvangen én dat meer leraren gebruik gaan maken van de antwoorden. 

We ontwikkelen nieuwe, innovatieve kennisproducten 

Een overzicht van evidence-informed aanpakken: de interventiedatabank 

Op Onderwijskennis.nl ontwikkelen we een interventiedatabank, waarin je snel kunt zien hoe kansrijk 

bepaalde aanpakken zijn en welke condities belangrijk zijn om aanpakken goed in te zetten. De 

interventiedatabank is een variant op databanken van gerenommeerde kennisinstituten, zoals het 

Britse Education Endowment Foundation, het Nederlands Jeugdinstituut en het RIVM. De databank 

wordt opgebouwd op basis van de behoeften en expertise van Nederlandse onderwijsprofessionals 

en onderzoekers. Het NRO zet voor de ontwikkeling van deze databank in op meta-analyses en/of 

andere gedegen onderzoeksmethoden. De ambitie is dat de interventiedatabank door middel van 

grondig onderzoek aan het eind van Ontwikkelkracht 40 interventies bevat.  

  

Innovatieve manieren om kennis te ontsluiten: guidance reports en video’s 

Over de meest relevante thema’s ontwikkelt het NRO samen met leraren, schoolleiders en 

onderzoekers nieuwe bruikbare materialen voor de onderwijspraktijk. Deze materialen helpen je om 

kennis uit onderzoek te gebruiken in de praktijk. Je kunt bij materialen bijvoorbeeld denken aan 

leidraden (guidance reports), waarin je kennis en aanbevelingen over een thema vindt, gezamenlijk 

gebundeld door leraren en wetenschappers. Ook kun je denken aan video’s en infographics. In 

samenwerking met de beroeps- en vakverenigingen delen leraren hun ervaringen met een bepaalde 

evidence-informed aanpak. Juist doordat een collega-leraar dit uitlegt, blijkt dat het beter aansluit bij 

de praktijk.  

 

Op basis van de voorkeuren en evaluaties van leraren en schoolleiders worden producten die op dit 

moment op kleine schaal zijn ontwikkeld verder doorontwikkeld. Bij de ontwikkeling van materialen 

werken leraren, schoolleiders en onderzoekers op een gelijkwaardige manier samen, in co-creatie. 

Expertleraren van de O&O-scholen kunnen hierbij gerichte feedback geven, op basis van hun eigen 

praktijk en ervaringen in het opleiden van andere leraren. Na 10 jaar zijn er, gevoed door vragen 

vanuit het onderwijs, over 60 belangrijke (sub)thema’s in het onderwijs uitgebreide praktische 

materialen ontwikkeld die leraren en schoolleiders kunnen gebruiken ter versterking van de kwaliteit 

van het onderwijs.  

https://www.kennisrotonde.nl/
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“Als leraar ben je altijd op zoek naar wat wel en niet werkt. Het is fijn als wetenschappelijke 

inzichten op een overzichtelijke manier gedeeld worden die ook makkelijk tot je te nemen 

zijn. De filmpjes van het Lerarencollectief en researchED zijn een mooi voorbeeld. Inzichten 

worden gedeeld zonder dat je als docent complete wetenschappelijke publicaties door hoeft 

te werken. En af en toe eens zoiets kijken levert weer stof tot nadenken op - dat helpt bij die 

zoektocht naar de perfecte les.” 

- Marco ten Hoff, docent wiskunde. 

 

 

Illustratie Guidance Report 

Een leraar van Basisschool De Zeemeeuw heeft dit gelezen en wil het bewustzijn van de manier 

waarop hij en zijn collega’s verwachtingen vormen van leerlingen verhogen. Dat is belangrijk, 

omdat we weten dat deze verwachtingen invloed hebben op de leerresultaten.  

 

De leraar kan hiervoor naar Onderwijskennis.nl. Daarop vindt hij ook de Leidraad 

Leerkrachtverwachtingen van NRO. De aanbevelingen in de leidraad zijn gericht op het vergroten 

van het bewustzijn van de manier waarop je verwachtingen vormt en de manier waarop je deze 

verwachtingen communiceert naar leerlingen. Daarnaast zijn er aanbevelingen gericht op 

onderwijs vanuit hoge (en realistische) verwachtingen. 

 

Eén van de praktische oefeningen om te doen is ’60 seconden over mijn leerling’: ”In een overleg 

met twee collega’s beschrijf je je leerlingen, ieder in 60 seconden. Je beschrijft het beeld dat je 

hebt van iedere leerling en wat je denkt dat hij of zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. 

Waar zouden jouw beelden en verwachtingen op gebaseerd zijn? Op de cognitieve kenmerken, 

de motivatie of de achtergrond van de leerling? En wat als een collega die lesgeeft aan dezelfde 

groep dezelfde leerlingen beschrijft, bij welke leerlingen zouden jullie perspectieven het meest 

verschillen? Hoe beïnvloedt dit jullie interacties met de betreffende leerlingen?”  

 

Landelijke thematische bijeenkomsten 

Tot slot worden thematische bijeenkomsten georganiseerd over belangrijke thema’s die spelen in de 

onderwijspraktijk, samen met de netwerken van expertleraren, O&O-scholen (paragraaf 3.1.2) en de 

kartrekkers van Groeikrachtscholen (3.1.3). Tijdens deze thematische bijeenkomsten inspireren 

leraren, schoolleiders en onderzoekers elkaar en wordt kennis uit onderzoek naar de praktijk 

vertaald.  

 

Voor de activiteiten wordt de samenwerking gezocht met verschillende partijen en grassroots 

initiatieven en partijen uit het onderwijsveld, zoals vak- en beroepsverenigingen, lerarenopleiders en 

ResearchED. 
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3.1.2 Onderzoek- en Ontwikkelscholen netwerk: een platform voor 

leertrajecten voor effectieve aanpakken  

 
Figuur 4. Onderzoek- en Ontwikkelscholen als onderdeel van het kennislemniscaat. 

Belangrijkste overwegingen 

▪ Scholen leren het beste van andere scholen. 

▪ Ontwikkelkracht is een beweging van, voor en door het veld. Daarom starten we gelijk met 

het opbouwen van een netwerk Onderzoek- en Ontwikkelscholen (O&O-scholen). Deze O&O-

scholen vervullen de rol van ambassadeurs en opleiders. 

▪ Op een O&O-school werken expertleraren en schoolleiders die andere scholen in de regio 

opleiden in een evidence-informed aanpak of werkwijze. 

▪ Ze vervullen hierin met name een regionale functie. 

▪ Door in leraren en schoolleiders te investeren, neemt de intrinsieke ontwikkelkracht van het 

onderwijs toe. 

▪ Dit stimuleert een schooloverstijgende lerende cultuur in het onderwijs, maakt het beroep 

aantrekkelijker en zorgt ervoor dat scholen minder afhankelijk worden van externe partijen. 

 

O&O-scholen fungeren als centraal punt (hub) in regionale netwerken van scholen die: 

 een werkwijze voor een onderzoeks- of verbetercultuur willen leren toepassen; 

 een bewezen effectieve aanpak, bijvoorbeeld voor taalonderwijs, willen leren toepassen. 

 

De O&O-scholen hebben als belangrijkste verantwoordelijkheden: 

• Het opleiden en coachen van scholen in hun netwerk bij de toepassing van bewezen effectieve 

aanpakken en werkwijzen. O&O-scholen verzorgen zelf de trainingen en kunnen ook host zijn 

van andere professionaliseringstrajecten binnen dit voorstel, die door partners (zie onder) 

worden verzorgd.  

• In deze hoedanigheid hebben O&O-scholen ook een ambassadeursrol voor andere scholen in 

hun netwerk. Zo kunnen ze ook inspiratiesessies en lezingen organiseren. 

Hoe word je een O&O-school? 

Om een O&O-school of expertleraar te worden, doorloop je als school verschillende stappen56: 

1. Aantoonbare bekwaamheid. Je hebt je eerst bekwaamd in een bewezen effectieve aanpak 

of onderzoeks- en verbetercultuurwerkwijze. Die heb je succesvol toegepast op je eigen 

school. Dat kun je aantonen.  

 

 
56 Het kan gaan om leraren en schoolleiders die hebben deelgenomen aan een verbetercultuurtraject, een co-creatielab of zelf 

werken met een bewezen effectieve aanpak.  
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2. Train-de-trainer. Je meldt je aan of wordt benaderd door het Ontwikkelkrachtbureau. 

Vervolgens krijg je een train-de-trainer cursus van de organisatie die de bewezen effectieve 

aanpak of onderzoeks- en verbetercultuurwerkwijze heeft ontwikkeld. Dat kan dezelfde 

organisatie zijn die je heeft helpen bekwamen (stap 1). Dit gebeurt op maat. Hierna ben je 

expertleraar en expertschoolleider geworden. 

3. Professionalisering van andere scholen. Vervolgens ga je aan het werk binnen je regio. 

Scholen uit je regio komen langs om over de aanpak of werkwijze te leren van jouw als 

expertleraar of schoolleider. Je kan in deze fase nog ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld van 

een lerarenopleider.  

 

Er is veel behoefte in het Nederlands onderwijs aan kennis over toepassing van bewezen effectieve 

aanpakken. Om op deze vraag in te spelen, willen we een zo groot mogelijk en zo breed mogelijk 

aanbod van professionaliseringstrajecten via de O&O-scholen creëren57. Dit doen we in een 

partnerschap met de hoger onderwijsinstellingen, lerarenopleidingen en ontwikkelaars van bewezen 

effectieve aanpakken, zoals het Expertise Centrum Nederlands.  

 

Voor universiteiten en hogescholen is dit een kans om hun Leven Lang Ontwikkelen (LLO) ambities te 

vervullen en het huidige aanbod van professionaliseringstrajecten modulair aan te bieden. Het is ons 

streven om zo min mogelijk gebruik te maken van private partijen, tenzij dit onvermijdelijk is. Ook 

voor deze private partijen gelden kwaliteitscriteria. 

 

Bijdrages aan landelijke en regionale thematische bijeenkomsten 

De expertleraren en expertschoolleiders van O&O-scholen dragen ook bij aan thematische 

bijeenkomsten over belangrijke onderwijsthema’s. Deze worden georganiseerd door het 

Ontwikkelkrachtbureau. Tijdens deze landelijke en regionale bijeenkomsten inspireren scholen elkaar 

en wordt kennis uit onderzoek vertaald naar de praktijk. Ook lerarenopleiders worden betrokken bij 

deze bijeenkomsten. 

  

Illustratie: De Berenburcht wil de rekenresultaten verbeteren 

Op de basisschool Berenburcht in Oostburg constateert de rekenspecialist dat de resultaten 

achteruitgaan. Niet bij alle leerlingen even veel, maar de trend is onmiskenbaar. De sectie besluit 

zich te verdiepen in wat er beter kan aan het rekenonderwijs. Dat willen ze doen met een 

wetenschappelijk onderbouwde methode, want daar hebben ze net een artikel over gelezen in 

Trouw. Samen met de rekenspecialist gaat de schoolleider in dat kader naar een landelijke 

thematische bijeenkomst over dat thema. Een paar weken later komen ze terug bij hun team, 

met een reële inschatting van de tijdsinvestering en een strategie om de valkuilen te omzeilen 

onder de arm. ‘We hebben drie opties, en als we dit willen moeten we niet nog meer aspecten 

van ons onderwijs willen innoveren. Welke heeft jullie voorkeur?’ 

 

Voorkomen van overbelasting 

O&O-scholen en expertleraren moeten niet aan hun eigen succes ten onder gaan. Immers, de 

primaire taak van elke leraar en schoolleider blijft om het onderwijs op de eigen school vorm te 

geven. Daarom beschermen we de O&O-scholen en expertleraren op de volgende manieren: 

 

 
57 Denk aan professionaliseringstrajecten voor schoolleiders voor evidence-informed werken op school of het leidinggeven aan 

bottom-up veranderprocessen.  
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 Een O&O-school leidt een beperkt aantal scholen per jaar op met bewezen aanpakken effectieve 

werkwijzen.  

 Een O&O-school wordt ondersteund door het Ontwikkelkrachtbureau, bijvoorbeeld bij de 

communicatie en werving van deelnemende scholen. 

 Een O&O-school heeft een beperkte set kerntaken: professionaliseren van andere scholen en het 

ambassadeurschap. 

 O&O-scholen worden volledig gecompenseerd voor de uren en kosten die ze maken, zodat de 

personeelscapaciteit zoveel kan groeien als nodig. 

 Vooraf kunnen schoolleiders en bestuurders die deel willen nemen aan een opleidingstraject met 

hun scholen een cursus over de voordelen en valkuilen van evidence-informed onderwijs 

ontwikkelen volgen.58 

 

Een groeiend netwerk 

Doelstelling voor de lange termijn is dat scholen zoveel mogelijk kunnen leren van andere leraren en 

schoolleiders, en dat het netwerk zich gestaag uitbreidt, zodanig dat O&O-scholen:  

 op een gelijkmatige wijze landelijk gespreid worden; 

 voor alle scholen in Nederland makkelijk bereikbaar zijn, dat wil zeggen op maximaal 30 minuten 

reistijd; 

 juist ook scholen betrekken die in een uitdagende context werken (o.a. krimpgebieden, wijken 

met lage SES scores, speciaal onderwijs).  

 

Bestuurders van scholen(groepen) kunnen daarbij een belangrijke rol spelen door scholen en 

bestaande netwerken met elkaar te verbinden. 

 
Figuur 5. Diverse netwerken versterken het onderzoekend en ontwikkelend vermogen van het onderwijs. In 

de loop der jaren groeit het aantal knooppunten en verbindingen. 

 

 
58 Voortbouwend op de ervaringen in het Programma versterking kennisinfrastructuur. Zie ook: Verwey-Jonker (2021). Evaluatie 

“Programma versterking kennisinfrastructuur”: de ontmoeting tussen onderwijs & onderzoek. 
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3.1.3 Groeikracht: met een verbeter- en onderzoekscultuur de 

kwaliteit van onderwijs verhogen 

 
Figuur 6. Gericht werken aan de verbeter- en onderzoekscultuur op scholen als voorwaarde voor een sterke 

kennisinfrastructuur. 

Belangrijkste overwegingen: 

▪ Met Groeikracht dragen we via een bottom-up beweging bij aan de verbeter- en 

onderzoekscultuur in scholen. 

▪ Waarmee scholen in staat zijn zelf het onderwijs te verbeteren door kennis uit onderzoek 

effectief toe te passen en de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. 

▪ Waarbinnen leraren en schoolleiders samen verantwoordelijkheid nemen voor het continu 

verbeteren van het onderwijs, als belangrijke randvoorwaarde om tot duurzame 

ontwikkeling en innovatie te komen op scholen.59  

▪ Hiervoor worden verschillende werkwijzen in de gelegenheid gesteld zich te bewijzen. De 

mate waarin zo’n werkwijze een onderzoeks- en verbetercultuur op scholen creëert en de 

bijdrage daarvan aan leerlingresultaten wordt geëvalueerd.  

▪ Voor het creëren van een verbeter- en onderzoekscultuur bouwen de Groeikrachttrajecten 

onder andere voort op bestaande bottom-up werkwijzen. Geleerde lessen uit deze 

werkwijzen worden aangevuld met wetenschappelijke kennis over wat werkt en 

praktijkvoorbeelden uit O&O-scholen.  

▪ Door het werken aan een verbeter- en onderzoekscultuur te verbinden aan de 

kennisinfrastructuur wordt (nog meer) de verbinding tussen wetenschap en praktijk 

gemaakt. 

▪ Coaching en begeleiding van scholen wordt zoveel mogelijk gedaan door leraren en 

schoolleiders zelf.  

 

Een sterke verbeter- en onderzoekscultuur leidt tot betere onderwijsresultaten 

In teams met een verbetercultuur blijven leraren zich tijdens hun loopbaan ontwikkelen en 

verbeteren zij samen het onderwijs. De Onderwijsraad definieert zo’n verbetercultuur als een cultuur 

‘die stimuleert dat alle betrokkenen, zowel intern als extern, zich continu richten op het definiëren en 

behalen van de gewenste kwaliteit door middel van een constructief-kritische houding en streven 

naar de daarvoor zo nodig vereiste kwaliteitsverbeteringen.’60 Het effect van een verbetercultuur met 

ruimte voor ontwikkeling en innovatie op school is groot: onderzoek laat zien dat leerlingen van de 

 

 
59 OECD (2015) PISA 2015 Results, Volume II: Policies and Practices for Successful Schools. 
60 Onderwijsraad (2015). Kwaliteit in het hoger onderwijs. Evenwicht in ruimte, regels en rekenschap. Advies. Den Haag: 

Onderwijsraad. 
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best presterende 10% basisscholen één niveau hoger doorgaan op het voortgezet onderwijs dan de 

leerlingen van de onderste 10% scholen.61 Daarmee is Nederland een van de westerse landen met de 

grootste kwaliteitsverschillen tussen scholen.62 Tegelijkertijd laat het onderzoek ook zien dat 70% van 

deze schoolverschillen het effect zijn van het handelen van leraren, schoolleiders en bestuurders op 

deze scholen zelf.63 Dit onderzoek is in lijn met wat de Onderwijsinspectie constateert: scholen waar 

leraren en schoolleiding een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor continu verbeteren en 

ontwikkelen, bereiken meer leerwinst met hun leerlingen. 64 In de recent verschenen publicatie 

Leraar: een professie met perspectief 65 wordt gesteld dat samen werken en leren niet alleen bijdraagt 

aan de kwaliteit van individuele leraren en het onderwijs in de klas, maar ook aan de samenhang in 

en kwaliteit van de bredere schoolontwikkeling.  

 

Verbetercultuur als voorwaarde voor duurzame toepassing van wetenschappelijke kennis 

Tegelijkertijd is de cultuur op school bepalend voor het kunnen en willen toepassen van onderzoek. 

Vandaar dat we spreken van een ‘verbeter- en onderzoekscultuur’. Onderzoek door Schaik et al. laat 

zien dat voor het toepassen van kennis uit onderzoek in de lespraktijk vier factoren van belang zijn: 

kennis uit onderzoek, gelijkwaardige communicatie tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals, 

een onderzoekende houding en cultuur in de school en een ondersteunende structuur in de 

school.66 Ook de NRO, PO-raad en het Platform Samen Onderzoeken onderstrepen het belang van 

een lerende cultuur voor een effectieve toepassing van wetenschappelijke kennis. Het is een van de 

sleutels voor evidence-informed werken.67 Internationaal wijst de Education Endowment Foundation 

op het belang van een verbetercultuur voor kwaliteitsverbetering. In haar school implementation 

framework staat dat voor de implementatie van vernieuwingen, naast een stevige 

organisatiestructuur, ook een professionele cultuur van belang is. 68  Er dienen zowel een 

leiderschapsomgeving als een schoolklimaat gecreëerd te worden die bevorderlijk zijn voor een 

effectieve uitvoering van vernieuwingen.  

 

Wat we weten over het realiseren van verbeterculturen 

Over hoe een verbeter- en onderzoekscultuur op school gerealiseerd kan worden is veel bekend: 

werk met het hele schoolteam, bouw voort op bestaande kennis binnen het team, met een aanpak 

die kan rekenen op draagvlak in het team en niet top-down wordt opgelegd: 

- Onderzoek van Leithwood laat zien dat bouwen aan een cultuur op school de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid vergt van het hele team.69  

- De Onderwijsraad pleit voor meer professionele ruimte voor leraren.70 Versterking van 

competenties vindt plaats vanuit de kracht van het team, als mensen hun werk zelf mede 

vorm kunnen geven doordat drie dimensies op elkaar zijn afgestemd: competenties, 

structuur en cultuur. 

 

 
61 McKinsey & Company (2020). Een verstevigd fundament voor iedereen: Een onderzoek naar de doelmatigheid en 

toereikendheid van het funderend onderwijs (primair en voortgezet). Amsterdam: McKinsey & Company. 
62 OECD (2016). Reviews of national policies for education. Netherlands 2016. Foundations for the future. Paris: OECD. 
63 McKinsey & Company (2020). Een verstevigd fundament voor iedereen: Een onderzoek naar de doelmatigheid en 

toereikendheid van het funderend onderwijs (primair en voortgezet). Amsterdam: McKinsey & Company. 
64Onderwijsinspectie (2020). Schoolverschillen in het primair onderwijs.   
65 Ros, A., Geijsel, F., Dengerink, J., & De Wit, B. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief. Deel 3: Een leeromgeving voor 

leraren. Meppel: Ten Brink Uitgevers. 
66Schaik, P. van, Volman, M. , Admiraal, W., (2018). Barriers and conditions for teachers’ utilisation of academic knowledge. 

International Journal of Educational Research, 50-63.  
67 Platform Samen Onderzoeken (2020). Sleutels voor evidence-informed werken. Een verkenning naar mechnismen die bijdragen 

aan duurzame onderwijsverbetering.  
68 Sharples, J., Albers, B., Fraser, S. (2019). Putting Evidence to Work – A School’s Guide to Implementation. Education Endowment 

Foundation. 
69 Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020): Seven strong claims about successful school leadership revisited, School 

Leadership & Management. Doi:10.1080/13632434.2019.1596077 
70 Onderwijsraad (2016). Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs. Advies. Den Haag: Onderwijsraad. 
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- In een veel geciteerd artikel stellen Harvey en Stensaker (2008) dat de kwaliteitscultuur zich 

binnen de onderwijsinstelling ontwikkelt en daarom niet van buiten kan worden opgelegd. 

Dit geldt zeker in de Nederlandse situatie. Elke school heeft de autonomie om eigen 

kwaliteitsstandaarden te bepalen, op basis van de eigen onderwijsvisie. Een top-down-

vernieuwingsstrategie past daar niet bij.71 

- De ontwikkeling van een school tot een professionele gemeenschap hangt nauw met 5 

factoren: (1) gezamenlijke visieontwikkeling op leraarschap en op professionele ontwikkeling, 

(2) (het faciliteren van) de professionele ontwikkeling van alle medewerkers, (3) 

samenwerking tussen leraren en met experts en organisaties buiten de school, (4) een 

organisatiestructuur en -cultuur die is gericht op innovatie, onderzoek en experimenteren, 

en (5) goed (en waar mogelijk gespreid) leiderschap (Ros, Geijsel, Dengerink & De Wit, 

2020)72. 
- Het buiten de eigen school leren in een netwerk wordt ook door Chapman en Aspin (2003) 

en Katz en Jaafar (2009) aanbevolen: ‘Networks can move attention away from a 

preoccupation with micro-level change at the individual site and function at the meso level to 

strengthen interconnections and spread innovation across all levels – micro, meso and 

macro. 73 74   

Werkwijzen waar de school mee aan de slag kan 

Onderzoek van McKinsey laat zien dat voor het realiseren van een verandering van cultuur een 

veranderaanpak nodig is waar een aantal aspecten in zijn geïntegreerd.75 Bovenal van belang is dat 

een cultuursverandering niet wordt gerealiseerd door over zo’n cultuur te praten, maar door 

praktisch aan de slag te gaan met een veranderproces waar een aantal onderdelen in zijn verwerkt: 

- Ervaren wat een nieuwe werkwijze oplevert, waardoor het team nog meer overtuigd raakt 

van het belang daarvan. Bijvoorbeeld door op basis van elkaars kennis en extern onderzoek 

stapsgewijs te werken aan de lespraktijk en te ervaren dat leerlingen daardoor meer leren. 

- Realiseren wat veranderen vergt qua voorbeeldgedrag van de schoolleiding en van leraren 

die het voortouw nemen op school. Bijvoorbeeld verwachtingen voor schoolleiders dat zij 

richting geven, kaders stellen maar daarbinnen lerarenteams ruimte bieden. 

- Begrijpen wat nodig is om de werkwijze in de systemen en processen op school in te 

bedden, zoals aanpassing van vergaderritmes en gebruik van data voor het identificeren van 

verbetermogelijkheden. 

- Opbouwen van de vaardigheden om in zo’n cultuur te werken, bijvoorbeeld het kunnen 

stellen van concrete, kleine, haalbare doelen of het geven van feedback aan collega’s.  

 

Kortom, door gestructureerd te werken volgens een werkwijze waarin al deze elementen zijn 

verwerkt creëert de school een verbeter- en onderzoekscultuur die onderdeel wordt van de DNA van 

de school.  

 

 

 
71 Harvey, L., & Stensaker, B. (2008). Quality culture: Understandings, boundaries and linkages. European Journal of Education, 43(4), 

427-442. 
72 Ros, A., Geijsel, F., Dengerink, J., & De Wit, B. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief. Deel 3: Een leeromgeving voor 

leraren. Meppel: Ten Brink Uitgevers. 
73 Chapman, J., Aspin D., (2001). International Handbook of Lifelong Learning. Kluwer Academic Publisher.  
74 Katz, S., Earl, L. M., & Jaafar, S. B. (Eds.). (2009). Building and connecting learning communities: The power of networks for school 

improvement. Corwin Press 
75 Gebaseerd op onderzoek van Scott & Keller (2011). Beyond Performance: How Great Organizations Build Ultimate Competitive 

Advantage. John Wiley & Sons, Inc. 
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Figuur 7. Stijgende leerlingresultaten en een verbeter- en onderzoekscultuur ontstaan niet vanzelf. Daar is 

kennis, onderzoek, begeleiding, geld, tijd en een ondersteunend netwerk bij nodig. 

 

Bouwen aan een cultuur van duurzame ontwikkeling en innovatie 

Het startpunt van het bouwen aan een verbeter- en ontwikkelcultuur is bij elk schoolteam gelijk; het 

start met een verlangen van schoolleiders en leraren om de kwaliteit van onderwijs te verhogen. 

Daaruit volgt de gezamenlijke, bewuste keuze om als team aan de slag te gaan. Welke werkwijze 

daarbij past verschilt echter per schoolteam. Ook waar de meeste winst te halen is verschilt per team, 

per school en per bestuur.  

 

Ontwikkelkracht is er voor alle leraren en schoolleiders die werk willen maken van de onderzoeks- en 

ontwikkelcultuur op hun school. Vanuit de eigen ontwikkelvraag worden scholen begeleid in het 

implementatieproces, krijgen ze uren voor de uitvoering en gaan ze deel uitmaken van een groeiend 

netwerk van zich ontwikkelende schoolteams. Leraren en schoolleiders verbeteren op deze wijze met 

bewezen effectieve werkwijzen de onderwijskwaliteit en schoolcultuur. Elk Ontwikkelkrachttraject 

sluit aan bij de eigenheid van de school, maar bestaat altijd uit vijf elementen. Hieronder werken we 

deze vijf elementen uit en illustreren elke stap met een praktijkvoorbeeld van het Lodewijk College.  
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Vijf elementen om de verbeter- en onderzoekscultuur te versterken 

Elk Groeikrachttraject bestaat uit vijf elementen:  

1. Aanmelding bij het Ontwikkelkrachtbureau  

2. Planvoorbereiding met een coach  

3. Uitvoering van een werkwijze  

4. Verbinding in regionale netwerken  

5. Monitoring en evaluatie  

Element 1: Aanmelding bij het Ontwikkelkrachtbureau 

Het plan van Jacqueline: leesbevordering op de vmbo-afdeling van het Lodewijk College76  

Jacqueline is een leraar werkzaam op de vmbo-afdeling van het Lodewijk College in Terneuzen en 

heeft een goed idee om de leesvaardigheid van leerlingen te vergroten. Ze deelt het met collega’s 

en haar leidinggevende. Het schoolteam raakt enthousiast. Omdat het idee veelbelovend is en 

past binnen de filosofie van de school willen ze met het idee aan de slag. Maar hoe?  

 

Ze komen bij Ontwikkelkracht terecht waar ze het plan leesbevordering op het VMBO indienen. 

In de eerste gesprekken met een medewerker van het Ontwikkelkrachtbureau wordt duidelijk dat 

het team van het Lodewijk College al wat onderzoek gedaan heeft maar niet goed weet hoe ze de 

uitvoering van het plan het beste kunnen aanpakken. Hierbij hebben ze behoefte aan 

begeleiding. Ze worden gekoppeld aan een Groeikrachtcoach.  

 

Een team met een verbeter- of ontwikkeldoel meldt zich bij het Ontwikkelkrachtbureau. Het 

bureau hanteert een routekaart om tijdens de intake tot een duidelijke vraagarticulatie te 

komen. Heeft het team behoefte aan begeleiding? En zo ja, welke? Willen ze enkel een bewezen 

effectieve aanpak toepassen of willen ze tools om ook andere ontwikkelthema’s in hun 

onderwijs aan te pakken? Is er al sprake van een verbeter- en onderzoekscultuur op de school 

of willen ze daar aan bouwen zodat ze na het bereiken van hun ontwikkeldoel hun onderwijs 

structureel kunnen blijven verbeteren? Of willen ze graag samen met wetenschappers 

innovatieve aanpakken op een specifiek thema ontwikkelen en testen?  

 

Alleen als de onderliggende wens is om een verbeter- en onderzoekscultuur te realiseren waar 

uiteindelijk de leerlingen van profiteren, en het team wil hier gedurende het traject in investeren, dan 

kan het team kiezen voor een Groeikrachttraject. Omdat het om een intensief traject gaat, checkt het 

Ontwikkelkrachtbureau of de school aan een aantal basisvoorwaarden van deelname kan voldoen:  

 

 

 

 

 
76 Gebaseerd op het LOF traject van Audrey Stam (Leesbevordering MBO). Zie bijvoorbeeld  

https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/initiatief/taalexamens-vakgericht/ en  

https://www.primaonderwijs.nl/verdieping-blogs/leesbevordering-in-het-mbo 

 

https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/initiatief/taalexamens-vakgericht/
https://www.primaonderwijs.nl/verdieping-blogs/leesbevordering-in-het-mbo
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Check op basisvoorwaarden 

 Er is een ambitieus maar realistisch ontwikkelingsdoel gericht op leerwinst. 

 Er is draagvlak in het team voor deelname aan Groeikracht. 

 Er wordt 2 uur per week ingeroosterd voor teams van 4 tot 10 leraren.77  

 Er worden eigen ‘kartrekkers’ vrijgemaakt, die elk 4 uur per week aan tijd krijgen. 

 De schoolleiding en/of het schoolbestuur zijn actief betrokken. 

 De schoolleiding en schoolbestuur reserveren middelen om materiële kosten te dekken die 

noodzakelijk zijn voor het initiatief en stelt deze als lumpsum beschikbaar aan het team. 

 Er wordt waar mogelijk evidence-informed onderzoek gebruikt. 

 Er wordt deelgenomen aan de regionale kennisdelingsbijeenkomsten door leraren en 

schoolleiding. 

 Het schoolteam werkt mee aan monitoring van het programma. 

 

Keuze werkwijze en koppeling aan expertcoach 

De school oriënteert zich op een werkwijze die het best past bij de situatie en 

het ontwikkeldoel van de school. Hierbij kunnen ze advies krijgen van een 

Groeikrachtcoach met brede ervaring met verschillende werkwijzen. De school 

kiest de best passende werkwijze.78 Daarna krijgt de school de beschikking over 

een expertcoach met bewezen ervaring met het creëren van een verbeter- en 

onderzoekscultuur en ervaring met de werkwijze waar de school voor kiest. Bij 

de start van het Groeikracht-programma zijn dat expertcoaches verbonden aan derde 

partijen die de verschillende werkwijzen aanbieden, waaronder ook leraren en 

schoolleiders.  

Het doel is om steeds meer leraren en schoolleiders op te leiden om collega’s op scholen die later 

starten te begeleiden. Dat kan door kartrekkers die ervaring opdoen met zo’n werkwijze op te leiden 

om deze werkwijze op scholen die later starten te begeleiden. Daarnaast kunnen leraren op O&O-

scholen tot expertcoach worden opgeleid.  

 

De expertcoach ondersteunt de schoolteams als volgt: 

1. Voorbereiding: Begeleiding van de scholen tot deelname, bijvoorbeeld met hulp bij 

draagvlakbijeenkomsten, organiseren randvoorwaarden, projectplanning en keuze voor een 

bij de school passende aanpak of werkwijze. Daarnaast ondersteuning voor het team van 

kartrekkers en schoolleiding op school bij de voorbereiding van de aftrap met het hele team. 

2. Aan de slag: Begeleiding van het schoolteam bij de uitvoering van de werkwijze op de school.  

3. Regionale verbinding: De coach verbindt het team tevens aan het regionale netwerk en 

verzorgt daar intervisiegroepen, kennisdeling gericht op het (uit)bouwen van een verbeter- 

en onderzoekscultuur en andere kennisdelingsactiviteiten. 

4. Verdieping: Nadat het Groeikrachttraject is afgerond, blijft de coach nog incidenteel 

beschikbaar voor vraag en antwoord (max 1 jaar).  

 

 

 

 
77 Tijd in het onderwijs is zoals bekend schaars. Toch blijkt in de praktijk dat scholen bereid zijn om tijd vrij te maken voor het 

versterken van het onderwijs en het creëren van een verbetercultuur. Dat blijkt onder andere op de 1.185 scholen die met 

leerKRACHT werken. Zij maken circa  2 uur per week vrij van hun leraren. Dat doen zij door vergaderingen te schrappen en 

individuele ontwikkeltijd van leraren gezamenlijke ontwikkeltijd te maken. 
78 Het gaat om evidence-informed werkwijzen. We starten Ontwikkelkracht met een aantal bottom-up werkwijzen waar scholen uit 

kunnen kiezen. Elke werkwijze wordt gepilot op tien scholen en, positieve resultaten, toegepast bij honderd scholen. Elke 

werkwijze wordt onderzocht. Zo leren we gedurende Ontwikkelkracht welke werkwijzen voor scholen het beste werken. We gaan 

hier dieper op in bij ‘Element 5: monitoring en evaluatie werkwijzen’.  
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Antoinette Donkers, leraar en LOF-coach: “Ik ben ervan overtuigd dat leraren de spil in 

onderwijsinnovatie zijn. Zij hebben vaak geweldige ideeën. Als ze het vertrouwen krijgen, met een 

goede mix van tijd, ruimte, goede begeleiding en financiële middelen, dan ontstaan er krachtige 

onderwijsvernieuwingen. Dat maakt dat je met plezier kunt werken in het onderwijs. En dat moet 

ook, want kinderen leren het meest van een gelukkige leraar.” 

Element 2. Planvoorbereiding met een coach 

Benoemen kartrekkers 

De schoolleiding benoemt in samenspraak met het team kartrekkers (leraren vanuit de school zelf) 

voor het Groeikrachttraject (1 kartrekker per team van 4 tot 10 leraren).  

 

Uitwerken plan 

De schoolleiding werkt samen met de kartrekkers en de expertcoach een plan van aanpak op 

hoofdlijnen uit. Dat toetsen en verrijken ze in een draagvlaksessie met het gehele team. Uiteindelijk 

legt het gehele team, ondersteunt door de schoolleider en het schoolbestuur, haar Groeikracht-plan 

en commitment aan de randvoorwaarden vast in een kort document.  

 

Een go of no go voor het uiteindelijke plan 

Als de school voldoet aan de randvoorwaarden krijgt zij van het Ontwikkelkrachtbureau de 

‘go’ om te starten met het Groeikrachttraject. Dat wil zeggen dat vanuit het 

Ontwikkelkrachtbureau de school de benodigde middelen krijgt om de volgende zaken 

mogelijk te maken. Ten eerste om tijd vrij te maken voor leraren (2 uur per week, waarvan 

50% op kosten van de school zelf), voor schoolleiders (6 uur per week, idem 50% op kosten van de 

school) en voor kartrekkers (4 uur per week). Ten tweede om de ondersteuning van een expertcoach 

te betalen en om een opleiding over verbetercultuur voor de schoolleiding te bekostigen en ten 

derde om een startbudget voor materiele kosten aan de ontwikkelende schoolteams ter beschikking 

te stellen wat het team naar eigen inzicht kan besteden. Toegekende plannen worden online 

gepubliceerd via de site van Ontwikkelkracht.  

 

Een passende aanpak voor het Lodewijk College: lezen en leren 

Jacqueline en haar team weten uit literatuuronderzoek dat lezen een positieve invloed heeft op 

de generieke taalvaardigheden van leerlingen en dat een hogere leesvaardigheid de 

onderwijskansen van leerlingen vergroot. Lezen kan je bovendien helpen om de wereld, andere 

culturen en andere mensen te begrijpen, en om ‘greep te krijgen op het voortdenderende 

bestaan’ (Truijens, 2017). Jacqueline en haar team realiseren zich dat zij onvoldoende effectief zijn 

in het aan het lezen krijgen van leerlingen. Ze willen hier samen mee aan de slag. Door van elkaar 

te leren, samen nieuwe dingen uit te proberen en daarbij wat bekend is uit onderzoek toe te 

passen. Ze hebben zich georienteerd op verschillende werkwijzen om hier mee aan de slag te 

gaan en kiezen voor een pioniersaanpak.79  

 

 
79 LOF biedt ondersteuning aan leraren die een eigen initiatief willen realiseren. De leerervaringen van de deelnemers aan LOF, en 

voorheen ook Onderwijspioniers, zijn bijeengebracht in deze toolbox: https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/over-

lof/pioniersgids/.  

https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/over-lof/pioniersgids/
https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/over-lof/pioniersgids/
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Element 3: uitvoering van een werkwijze 

Voorbereiden van de aftrap op school 

Het team van kartrekkers gaat samen met de schoolleiding aan de slag. Begeleid door 

de expertcoach orienteren zij zich op de eerste stappen die het team moet nemen om 

het veranderproces op gang te brengen en ze bereiden een aftrap met het hele 

lerarenteam voor. Na de aftrapbijeenkomst heeft het team, onder leiding van de 

kartrekkers en de schoolleiding (met ondersteuning van de expertcoach), de ambities 

aangescherpt, deze ambitie vertaald in onderwijsthema’s waarin ze in de verschillende periodes van 

het jaar aan de slag willen en hebben zij samen een concreet doel geformuleerd voor de eerste 

periode.  

 

Aan de slag met het traject in de school  

Na de gezamenlijke aftrap gaat het team met ondersteuning van de expertcoach aan de slag. 

Afhankelijk van de omvang en complexiteit en verandervraag van de school en de grootte van het 

team dat van start gaat, gaat dit 1 of 2 jaar duren.  

 

Het team gaat daarbij doelgericht aan de slag met het ontwikkelplan, bijvoorbeeld om de lespraktijk 

te verbeteren en daarmee meer leerwinst te realiseren. Dat doet het team door het gekozen doel 

klein en daarmee haalbaar te formuleren, verbeteracties te bedenken en daarmee aan de slag te 

gaan. In de eigen lespraktijk: collega’s bereiden samen lessen voor rond het gekozen doel, geven die 

lessen om het effect daarvan op leerlingen te ervaren, bezoeken daarbij elkaars lessen en geven daar 

feedback over. Daarbij betrekken de leraren kennis van buiten, bijvoorbeeld door gebruik te maken 

van relevante wetenschappelijke en praktijkkennis vanuit het Ontwikkelkrachtbureau, door een O&O-

school in de regio te bezoeken of een collega-leraar of schoolleider in de regio te bevragen. De 

kartrekkers zoeken gedurende de looptijd van het project actief de verbinding met anderen in de 

organisatie. Ze betrekken hun bestuur en andere collega’s, om tot zoveel mogelijk draagvlak, 

slagkracht en kennisdeling te komen.  
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Werken aan een verbetercultuur 

Het hele schoolteam van Jacqueline is nu aan de slag. Er worden nieuwe pioniersstappen gezet. 

Deze bestaan onder andere uit:  

• Brainstormen - Samen onderzoeken wat belemmerende en stimulerende factoren zijn om 

VMBO-leerlingen aan het lezen te krijgen, welke effectieve interventies het lezen stimuleren en 

hoe aangesloten kan worden bij de interesses van de leerlingen. Hierbij wordt een 

ontwikkelcanvas gebruikt. 80 En ze kiezen ervoor om elke mentorles te starten met 10 minuten 

vrij lezen in een boek naar keuze. 

• Uitproberen – Door een paar collega’s wordt deze eerste aanpak uitgeprobeerd. Na een week 

evalueren ze tijdens het teamoverleg wat wel en niet lijkt te werken. Bovendien gaan ze bij elkaar 

in de lessen kijken en bij een andere school op bezoek die zich met hetzelfde thema bezighoudt.  

Ook andere leraren gebruiken de inzichten om de geleerde lessen toe te passen en boeken 

daarbij al eerste successen met hun leerlingen. Het lijkt te werken! 

• Verbeteren – Door bij elkaar lessen te observeren, nog meer literatuur te lezen, experts te 

raadplegen, de leerlingen te bevragen en het te hebben over successen en valkuilen van de 

nieuwe routines en de manier waarop deze worden ingezet, wordt de aanpak steeds verder 

verbeterd. 

Element 4. Verbinding in regionale netwerken en landelijke kennisdeling 

Gedurende het traject in de school bezoeken de kartrekkers en leidinggevende regionale en 

landelijke kennisdelings- en inspiratiebijeenkomsten. Deze gaan zowel over het creëren van een 

verbeter- en onderzoekcultuur als over onderwijsinhoud. 

 

Regionale en landelijke bijeenkomsten 

Tijdens deze door expertcoaches georganiseerde bijeenkomsten, waar mogelijk in samenwerking 

met O&O-scholen (paragraaf 3.1.3), wisselen kartrekkers en schoolleiders van scholen uit de regio 

ervaringen uit over hun traject, worden successen gevierd en helpt men elkaar om problemen te 

overwinnen rondom het proces van innoveren. Hierbij is primair aandacht voor het proces van het 

bouwen aan een verbeter- en onderzoekscultuur en de ontwikkelstappen met bijbehorend 

instrumentarium, maar ook aandacht voor de inhoudelijke kant van de verschillende trajecten.  

 

Verder is er ruimte voor kennisdeling door experts en ervaringsdeskundigen uit bestaande landelijke 

en regionale netwerken. Ook onderzoekers worden bij deze bijeenkomsten betrokken zodat 

wetenschap en praktijk elkaar kunnen versterken. Het leren van elkaar gebeurt sectoroverstijgend.81 

Hierbij worden diverse werkvormen gebruikt waar goede resultaten mee zijn behaald.82 De 

kartrekkers en schoolleiders nemen inspiratie, nieuwe kennis en concrete acties terug mee naar 

school.  

 

Jaarlijks zijn er in totaal drie regionale bijeenkomsten.83 Deelname aan deze sessies wordt actief 

gestimuleerd door de expertcoaches, ook omdat een onderdeel van deze bijeenkomsten bestaat uit 

 

 
80 Het ontwikkelcanvas is een optelsom van het projectplan aangevuld met uitdagingen en doelen gericht op teamontwikkeling en 

innovatie. Dit is een werkvorm waar goede ervaringen mee zijn opgedaan bij zowel Onderwijspioniers als het 

LerarenOntwikkelFonds.  
81 In de praktijk is gebleken dat teams vanuit verschillende sectoren veel van elkaar kunnen leren.  
82 Hier maken we gebruik van de kennis en ervaring van methodes die op onderdelen effectief gebleken zijn zoals LOF en 

LeerKRACHT..  
83 Gebaseerd op de LOF-aanpak.  



   

 39  

het werken in de verschillende coachgroepen. Ook zijn er de landelijke thematische bijeenkomsten 

(paragraaf 3.1.2) rondom onderwijsthema’s waar zij met hun school mee aan de slag zijn.  

Vanuit de verschillende thema’s die naar voren komen binnen Groeikrachttrajecten kunnen relevante 

thema’s aan de onderzoeksagenda worden toegevoegd. Tijdens de bijeenkomsten spelen de scholen 

een actieve rol. Ze delen tijdens de bijeenkomsten kennis en ervaringen met de andere scholen.  

 

Leren van en met andere scholen 

Het team van het Lodewijk College kiest er voor om aan te sluiten bij een sessie over leesonderwijs 

en bij sessies gericht op het proces van pionieren in de school en het bouwen en gebruik maken 

van je netwerk. Tijdens de bijeenkomst raakt Jacqueline in gesprek met een team van een andere 

middelbare school. Deze blijkt zeer geinteresseerd in de werkwijze op het Lodewijk College. Ze 

spreken af elkaar te bezoeken om kennis en ervaringen uit te wisselen.  

 

Kennis en ervaringen delen op het platform 

In het kader van delen wordt aan de kartrekkers en schoolleiding gevraagd om de voortgang van hun 

ontwikkeltraject zichtbaar te maken op het online platform van Ontwikkelkracht. Zo kunnen ook 

andere schoolteams profiteren van de geleerde lessen.  

 

Betrekken lerarenopleidingen 

Tijdens deelname aan het Groeikracht-programma worden professionals intern als kartrekker 

‘opgeleid’ om de verbetercultuur duurzaam in te zetten. Ook lerarenopleidingen worden bij het 

programma betrokken. Leraren in opleiding worden opgeleid met het gedachtegoed van een 

verbetercultuur, waardoor dit voor hen het ‘nieuwe normaal’ wordt. Door zoveel mogelijk studenten, 

de opleiders in de school en de opleidingen te betrekken wordt direct de toekomstige generatie 

leraren en schoolleiders meegenomen in de cultuuromslag waar we met Groeikracht voorstaan.  

Element 5. Monitoring en evaluatie. Onderzoek naar de effectiviteit van de 

werkwijzen  

Met een flankerend onderzoek worden alle Groeikracht-projecten van de scholen gevolgd. Zo houdt 

het schoolteam zicht op de bereikte resultaten en kunnen ze waar nodig tussentijds hun plannen 

bijsturen. De wetenschappelijke evaluatie dient bovenal een schooloverstijgend doel. Door middel 

van de evaluaties kunnen we nagaan welke (aspecten van) werkwijzen het sterkste bijdragen aan het 

realiseren van verbeter- en onderzoeksculturen in de school.84 85 En welke effecten dit heeft op de 

leerwinst. Zo leren we welke aanpakken werken, wat de werkzame ingredienten van verschillende 

aanpakken zijn en welke aanpakken voor scholen het meest kosten-effectief zijn. Ook de bredere 

Groeikrachtaanpak wordt gemonitord. Denk aan de evaluatie van de regionale bijeenkomsten en de 

kwaliteit van de coaching. Zo blijft ook het programma zichzelf ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

 
84 Denk aan tools of werkvormen die worden toegepast. Bijvoorbeeld bordsessies, design thinking, de pdca-cyclus, intervisie, etc. 

Een werkwijze kan als geheel ineffectief zijn, maar bepaalde ingrediënten ervan alsnog goed werken.  
85 Bijvoorbeeld door inzicht te verschaffen in de bredere toepassing van evidence-informed werkwijzen in de school.  



   

 40  

Blijven verbeteren 

Het team van het Lodewijk College heeft in 2 jaar tijd met de pioniersaanpak het leesonderwijs 

verbeterd. Iedereen is enthousiast over de ontwikkeling die is doorgemaakt. Het team is zich 

bewust dat ze zelf in staat zijn gebleken om onderwijsontwikkeling invulling te geven en de 

leidinggevende heeft geleerd hoe hij het team in haar kracht kan zetten. Deze kennis en dit 

bewustzijn fungeren als startmotor voor volgende leervragen. Ze merken dat ze meer met elkaar 

in gesprek zijn over de kwaliteit van onderwijs en zien dat er meer gelezen wordt door leerlingen. 

Uit het flankerend onderzoek komt eenzelfde beeld naar voren. De lessen en opbrengsten van de 

aanpak worden gedeeld op het online platform van Ontwikkelkracht.  

 

Het team spreekt af de werkwijze vast te leggen, nieuwe collega’s er wegwijs in te maken en 

periodiek (aanvankelijk eens per half jaar) te evalueren of iedereen zich aan de gemaakte 

afspraken houdt en om te monitoren of de aanpak het gewenste effect blijft hebben. Met de 

aangeleerde werkwijze richten ze zich nu op een andere ontwikkeldoel. Ze gaan het komende 

jaar een plan maken voor het vak rekenen.  

Jacqueline is enthousiast over haar rol als kartrekker en wil dit verder uitbouwen. Ze meldt zich 

aan als expertcoach en gaat het komende jaar met een ervaren expertcoach meelopen bij de 

begeleiding van andere teams. 

 

Selectie van werkwijzen en pilotfase 

In aanloop naar de pilot wordt in samenspraak met het veld (scholen, lerarenorganisaties en andere 

betrokken partijen) geïnventariseerd welke werkwijzen het beste aansluiten bij de behoeften van 

scholen, veelbelovend zijn qua impact en kosteneffectief zijn. We starten het pilotjaar met twee 

verschillende werkwijzen.86 De werkwijzen worden vervolgens in het schooljaar 22/23 uitgevoerd op 

10 scholen, om goed zicht te krijgen op de werkende mechanismes. Hierna volgt een go/no-go 

moment. Bij veelbelovende opbrengsten volgt de onderzoeksfase.  

 

De onderzoeksfase  

De ervaringen uit de pilotfase vormen de basis voor de onderzoeksfase. In deze periode gaan ten 

minste 480 scholen aan de slag met de twee werkwijzen.87 Gedurende een looptijd van 3 jaar wordt 

op deze scholen onafhankelijk impactonderzoek gedaan naar het effect van de werkwijzen op de 

onderzoeks- en verbetercultuur, het handelen van leraren en de gerealiseerde leerwinst bij 

leerlingen. Na een periode van 2 jaar is er een eerste zicht op de effectiviteit. Na 3 jaar volgt de 

mogelijkheid om de bewezen effectieve interventies op te schalen naar een groot aantal scholen.88 

Ook kunnen nieuwe aanpakken worden ontwikkeld of onderzocht, bijvoorbeeld wanneer de geteste 

aanpakken onvoldoende effectief blijken. Dan worden door het Ontwikkelkrachtbureau andere en/of 

verbeterde werkwijzen geselecteerd en start een nieuwe pilotfase.  

 

Opschaling of vervangen 

Nadat werkwijzen zijn geëvalueerd, kunnen de meest kosteneffectieve werkwijzen worden 

opgeschaald. Dat kan via de betrokken organisaties, via de opleiding van expertcoaches in de O&O-

 

 
86 Te denken valt aan een werkwijze zoals uitgewerkt in het voorbeeld in de bijlage A3. Ter voorbereiding op het pilotjaar 

inventariseren we via scholen en de programmaraad met welke vier werkwijzen we het programma starten.  
87 Elke werkwijze toetsen we op 120 PO-scholen en 120 VO-scholen. Per werkwijze worden dus 240 scholen bereikt. Doordat we 

uitgaan van twee verschillende werkwijzen is het totale bereik 480 scholen in 3 jaar tijd.  
88 Mits daar vanuit de scholen vraag naar is, en afhankelijk van de kosteneffectiviteit in relatie tot andere Ontwikkelkracht 

interventies.  
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scholen en het opleiden tot expertcoach van leraren in deelnemende scholen die als kartrekker hun 

eigen team begeleid hebben en zo ervaring opdeden met een van de gekozen werkwijzen. 

Ineffectieve werkwijzen worden niet voortgezet. Dat biedt ruimte voor nieuwe, bottom-up initiatieven 

om de verbeter- en onderzoekscultuur op scholen te versterken.  
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3.1.4 Een nieuwe aanpak ontwikkelen in een co-creatie lab  

 
Figuur 8. In thematische co-creatielabs werken onderwijsprofessionals en onderzoekers op gelijkwaardige 

basis aan nieuwe effectieve aanpakken. 

 

Belangrijkste overwegingen 

▪ De Onderwijsraad (2019) en de PO-raad, VO-raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU 

(Slimmer Verbindingen, 2019) markeren co-creatie als een veelbelovende werkwijze om tot 

gedragen innovatie te komen. 

▪ Een co-creatie werkwijze garandeert dat scholen van begin tot eind betrokken zijn bij 

onderzoek, en vragen en bevindingen praktijkrelevant en uitvoerbaar zijn. 

▪ Er zijn relatief veel in het buitenland bewezen effectieve aanpakken, die de kwaliteit van 

onderwijs verhogen. Het is kansrijk om die voor de Nederlandse context aan te passen en op 

effectiviteit te toetsen. 

▪ We beginnen met 2 lab, het Taal Lab en het Teacher Lab. Daarna voegen we nog eens 4 labs 

toe, met thema’s vastgesteld door de programmaraad.89  

▪ Na 3 jaar worden de eerste 2 landelijke co-creatie labs geëvalueerd. Ervaring in eerder 

projecten laten zien dat een realistische projectduur en voldoende omvang van belang zijn.90 

 

In de co-creatie labs staan thema’s centraal. Deze zijn geselecteerd door de programmaraad. In de 

thematische co-creatie labs bundelen en versnellen we de kenniscreatie rond een specifieke 

uitdaging. In een co-creatie lab werken leraren en onderzoekers in gelijkwaardigheid aan nieuwe 

effectieve aanpakken voor het onderwijs. In een co-creatie lab wordt altijd een co-creatie werkwijze 

gehanteerd. Met een co-creatieve werkwijze kunnen alle partijen in het onderwijs vanuit hun 

expertise bijdragen aan een continue, duurzame en evidence-informed verbetering van de 

onderwijskwaliteit. In een co-creatie lab werken leraren en onderzoekers in gelijkwaardigheid aan 

 

 
89Gevoed door vragen die scholen binnen de Ontwikkelkracht activiteiten stellen en de kennisagenda voor het onderwijs. Voor de 

kennisagenda voor het onderwijs zijn 250 onderwijsprofessionals gevraagd om belangrijke thema’s te inventariseren, waarna 150 

onderwijsprofessionals en onderzoekers de belangrijkste thema’s als prioriteit hebben aangewezen. In oktober en november 2021 

worden deze thema’s verder uitgewerkt. Het gaat om thema’s als de kennis en vaardigheden van leerlingen, gelijke kansen, de 

school als lerende en professionele organisatie, en de kwalificatie van toekomstige leraren. 
90 Het project OnderwijsBewijs waar aardgasbasten werden aangewend voor onderwijsexperimenten, kende bijvoorbeeld een te 

korte looptijd, waardoor relatief kleine experimenten werden uitgevoerd zonder voldoende bruikbare resultaten op te leveren 

voor onderwijsverbetering. Zie onder meer: De Wolf, I. & Borghans, L. (2012) Ervaringen OnderwijsBewijs. In: Waterreus, I. & van 

der Heul, I. (eds) Stapsgewijze verbeteringen in het onderwijs en samenwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. 

Pedagogische Studien, 89, 377-387. 
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nieuwe effectieve aanpakken voor het onderwijs. De eerste 2 labs zullen daarvoor het 5D-model 

gebruiken.91  

Het 5D-model 

Figuur 9 toont het fundament van de 5D werkwijze. Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van het 

onderwijs alleen structureel verbeterd kan worden als elke opeenvolgende fase zorgvuldig wordt 

aangepakt. De kerngedachte en de vijf fasen van het model staan beschreven in onderstaande 

figuur.92 

 

 
Figuur 9. Het 5D-model voor iteratieve duurzame onderwijsverbetering. Bron: Cornelisz & Van Klaveren 

(2021).   

 

 

Detect: Het probleem signaleren   

Deze fase is bedoeld om na te gaan of een vraagstuk in het onderwijs (bv. toenemend 

lerarentekort) ook daadwerkelijk gesignaleerd kan worden ("Bestaat het probleem en in welke 

omvang?"). Het doel van deze fase is om duidelijk inzicht te krijgen in wat er nu precies moet 

worden aangepakt en opgelost in de volgende fasen. 

 

Diagnose: Bepalen van de doelgroep           

Vervolgens vindt een zorgvuldige en gedetailleerde Diagnose plaats ("Wie ervaart dit probleem 

wanneer en waarom?") om de weg vrij te maken naar een effectieve actie. Noodzakelijk in deze 

fase is de inzet van gevalideerde diagnostische instrumenten, en mogelijkerwijs, kan de inzet van 

machine learning technieken kunnen mogelijkerwijs helpen bij vroegtijdige risicodetectie, 

waardoor een tijdige en gerichte interventie beter mogelijk wordt. Een goede diagnose geeft 

inzichten in de mechanismen die ten grondslag liggen aan het gesignaleerde probleem en in 

waarom een bepaald probleem bij een bepaald persoon wordt waargenomen. 

Design: Ontwikkeling van de Interventie                

De ontwerpfase ("Wie ontvangt welke interventie en wanneer?") bevat verschillende overwegingen, 

zoals het overwegen van kant-en-klare interventies, het aanpassen van bestaande handelingen 

op basis van aanpakken in andere contexten (b.v. landen) die effectief lijken te zijn, of zelfs het 

ontwerpen van geheel nieuwe interventies. Kleinschalige haalbaarheidsstudies kunnen worden 

uitgevoerd om inzicht te krijgen in de praktische overwegingen en te leren welke obstakels zich 

 

 
91 Zie Cornelisz & van Klaveren (2021). The 5D model: a comprehensive evidence-based approach for improving educational 

quality. In: Handbook Educational Foundations. Bij succesvolle evaluatie kan deze co-creatie werkwijze ook voor andere labs 

gebruikt worden. De andere labs kunnen ook voor andere co-creatie werkwijzen kiezen, als ze zo’n keuze kunnen onderbouwen. 
92 De volgende link leidt naar wetenschappelijke beschrijving van het 5D model met praktische uitwerkingen:  

https://acla.amsterdam/workingpapers-wp20212/.   

https://acla.amsterdam/workingpapers-wp20212/
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voor kunnen doen. In deze fase wordt dus essentiële kennis gegenereerd over wat nodig is voor 

een succesvolle implementatie in de praktijk. 

 

Determine: Evalueren wat werkt                         

Om zuiver het effect te meten of de voorgestelde handeling inderdaad succesvol is ("Wat werkt 

voor wie?") zullen wetenschappelijk evaluaties plaatsvinden waarbij gebruik wordt gemaakt van 

willekeurige toewijzing (randomisatie) of een andere quasi-experimentele evaluatieopzet van 

hoge kwaliteit. Door goed rekening te houden met mogelijke verschillen in de effectiviteit van 

onderwijsinterventies voor verschillende groepen leerlingen, leraren en scholen zijn deze 

grootschalige evaluatiestudies cruciaal om een correct en nauwkeurig antwoord te geven op de 

vraag wat voor wie heeft gewerkt of niet. 

 

Decide: Praktijk en beleid veranderen                                             

Uiteindelijk worden de resultaten van de evaluatiestudie en eerdere fasen gedeeld, besproken en 

geïnterpreteerd ("Hoe nu verder op basis van deze resultaten?"), zodat schoolleiders en 

beleidsmakers een op feiten gebaseerde beslissing kunnen nemen over welke innovaties –en 

voor wie- opgenomen worden in de onderwijspraktijk en welke veranderingen doorgevoerd 

worden in onderwijsbeleid. Als de vorige fasen duidelijk hebben gemaakt dat een bepaalde 

aanpak zeer effectief is, wordt besloten wat de implicaties zijn - voor zowel het onderwijsbeleid 

als de onderwijspraktijk - van een grootschalige invoering binnen het Nederlandse 

onderwijsstelsel. Dit laatste deel van het 5D-proces zal waarschijnlijk ook onopgeloste problemen 

aan het licht brengen en ideeën geven over hoe deze kunnen worden opgespoord om zo in 

toekomstige iteraties te adresseren; waarmee een terugkoppelingslus binnen het 5D-model 

wordt gerealiseerd. Daarmee geeft deze laatste fase in het 5D-proces vorm aan een zelflerend 

systeem, waarbij geleerde lessen – zowel wat goed is gegaan als wat niet heeft gewerkt - input 

geven aan een volgende cyclus van het 5D-model. 

 

Het 5D-model kan als fundament voor evidence-based onderwijsinnovatie fungeren 

‘The 5D model somewhat surprisingly fills an important gap in educational policy development. It 

is an unfortunate fact that much of historical education policy and practice rests more on 

anecdotes, fads, and political whims than on thoughtfully developed evidence. The 5D model 

provides a structure for ensuring that policy is more directly related to rigorous evidence directed 

at the right problem.’ 

 

- Eric Hanushek, professor Hoover Institution (Stanford University), member of the Koret Task 

Force on K-12 Education and winner of the Yidan Prize 2021 (the world’s highest education 

accolade).  

Hoe werkt dit in het praktijk? 

Er zijn een beperkt aantal co-creatie labs. Elk co-creatie lab richt zich op een specifieke uitdaging. De 

thema’s voor de co-creatie labs zijn thema’s waar bij scholen handelingsverlegenheid bestaat. Een 

voorwaarde is dat er nog geen duidelijke of bewezen effectieve aanpak beschikbaar is voor het thema. 

 

De thema’s komen voort uit de vraagarticulatie in de programmaraad, gevoed door het 

Ontwikkelkrachtbureau en de NRO kennisagenda. Het zijn thema’s waar veel scholen mee worstelen 

en waarover veel vragen over binnenkomen. Bestaande inventarisaties laten zien dat dit thema’s zijn 
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als het bestrijden van laaggeletterdheid, het behouden en professionaliseren van leraren, en het 

organiseren van gelijke kansen.  

 

Algemene inrichting co-creatie labs 

 Op basis van gelijkwaardigheid tussen scholen en onderzoekers vindt co-creatie van nieuwe 

kennis plaats. 

 De interventies en onderzoeken in deze co-creatie labs worden vergoed vanuit de beschikbare 

middelen in de Kennisinfrastructuur. 

 De co-creatie labs zijn gericht op het ontwikkelen van effectieve methodes én op het empirisch 

aantonen van de effectiviteit. Zij hanteren hierbij de 5D-methodiek voor duurzame 

onderwijsverbetering en –innovatie. 

 Voor de evaluatie van kansrijke interventies wordt gewerkt met effectmetingen, onder andere via 

veldexperimenten.  

 Succesvol ontwikkelde effectieve aanpakken worden landelijk beschikbaar gesteld en via de O&O- 

scholen opgeschaald.  

 

Wat betekent een co-creatie lab voor participerende scholen? 

Scholen die aansluiten bij een co-creatie lab lopen gericht met onderzoekers elk van de fasen door 

om tot effectieve onderwijsinnovatie te komen. Concreet betekent dit dat: 

 leraren en schoolleiders samen met onderzoekers het probleem verkennen (detect); 

 onderzoekers helpen met een scherpe diagnose, door literatuurstudie, aanvullende data-analyse, 

simulatiemodellen (diagnose); 

 leraren en schoolleiders met onderzoekers kansrijke interventies bedenken. Hierin combineren ze 

praktijkkennis met kennis van bewezen interventies in andere landen en inzicht in onderliggende 

mechanismen. De ontwikkelde interventies worden getoetst op de deelnemende scholen, in de 

vorm van pilots. De scholen krijgen middelen en ondersteuning voor de pilots (design). 

 de scholen en onderzoekers de meest kansrijke interventies op effectiviteit, op verschillende 

scholen en bij verschillende groepen leraren en leerlingen toetsen. De participerende scholen 

krijgen zowel de interventie als ondersteuning vanuit het programma. Uiteindelijk leidt dit tot een 

evaluatie gericht op hoe het proces is verlopen en wat de werkzaamheid van de interventie bij 

specifieke groepen leraren en leerlingen is (detect). 

 de evaluatie gezamenlijk wordt besproken door scholen, onderzoekers en beleidsmakers. Wat zijn 

de resultaten? Hoe ging de implementatie? Wat betekent dit voor innovatie in de 

onderwijspraktijk en aanpassingen in onderwijsbeleid? Door dit gezamenlijk te bespreken kan 

gelijk worden bepaald hoe de resultaten in de praktijk te verbeteren zijn. Uiteindelijk wordt 

besloten of de interventie opgeschaald kan worden (decide).  

 

In het eerste jaar participeren ten minste 30 scholen in een co-creatie lab. De jaren erop groeit dit 

aantal tot 1000 scholen die in een van de co-creatie labs participeren, dit is 10% van het aantal 

scholen. Hiervoor zijn zo’n 6 co-creatie labs nodig. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen scholen 

die regulier participeren met de co-creatie labs en scholen die actief een rol krijgen in de co-creatie. 

Per lab krijgen gemiddeld 4 scholen zo’n actieve co-creatierol.  

Opzetten van eerste co-creatie labs: Taal Lab en Teacher Lab 

In de eerste jaren zetten we 2 prototypen van thematische labs op: een Teacher Lab en een Taal Lab. 

We zijn tot deze keuze gekomen op basis van de ontwikkelde kennisagenda van NRO (NRO, 2021), 

waarin de belangrijkste 2 thema’s zijn: 

1. Kennis en vaardigheden van leerlingen: Taal Lab  

2. De school als lerende en professionele organisatie: Teacher Lab 
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Professionalisering en behouden van leraren en tegengaan laaggeletterdheid waren ook de 2 

belangrijkste thema’s die Education Lab NL tijdens de lab-dagen van scholen mee kreeg.  

 

De 2 prototype labs zijn geïnspireerd op vergelijkbare initiatieven in het buitenland, qua aanpak en 

methodologie. Ze combineren vraaggestuurd praktijkonderzoek, kansrijke interventies en 

wetenschappelijke kwaliteit en onafhankelijkheid. 

 

A. Het Taal Lab NL 

Waarom een Taal Lab?  

▪ In Nederland scoren kinderen (met een laag SES) ondermaats op lees- en schrijfvaardigheid. 

▪ Dit is deels door een bekend sociologisch principe: het Mattheüs-effect. In het onderwijs leidt 

dit ertoe dat een bestaande achterstand van kinderen wordt versterkt omdat ze minder goed 

aansluiten bij het gegeven onderwijs.  

▪ In Nederland is een gebrek aan evidence-informed interventies om taalachterstand aan te 

pakken. 

▪ Effectieve taalonderwijsinterventies leiden tot hogere leerwinsten, waardoor kinderen hun 

hele leven meer menselijk kapitaal opbouwen en hiermee ook hun verdienvermogen 

vergroten. 

▪ Het nationale BBP stijgt wanneer achterstandsleerlingen hun menselijk kapitaal en daarmee 

het verdienvermogen van de Nederlandse economie vergroten. 

 

Wat is het Taal Lab NL? 

Het Taal Lab NL is een platform voor duurzame verbetering en innovatie van taalonderwijs, waarin 

scholen samen met onderzoekers onderzoeken: 

 welke aanpakken effectief zijn voor het terugdringen van taalachterstanden; 

 voor welke groepen leerlingen ze het beste uitpakken; 

 waarom ze werken. 

 

Het Taal Lab NL doet dit op basis van praktijkkennis en wetenschappelijke kennis. Zo krijgt het lab 

een scherp beeld van de kansen en knelpunten in het Nederlandse taalonderwijs. Daarnaast 

ontwikkelt het lab effectieve interventies. Voor een uitgebreide beschrijving, zie bijlage A4. 

 

Potentiële economische opbrengsten 

Veelvoudig wetenschappelijk onderzoek laat zien dat goed taalonderwijs fundamenteel is voor de 

ontwikkeling van kind en de samenleving. Zo blijkt onder meer: 

 dat effectieve taalinterventies zorgen voor hogere leerwinsten. Niet alleen kan het kind van meet 

af aan beter lezen en schrijven, ook andere basisvaardigheden zoals rekenen zullen zich sneller 

ontwikkelen (Cunha & Heckman, 2007); 

 dat een effectieve taalinterventie kan leiden tot een 9% hoger jaarloon (CPB, 2016); 

 dat effectieve taalinterventies de kans op laaggeletterdheid verkleinen als kinderen volwassen 

zijn. Een betere leesvaardigheid zal daarnaast leiden tot een lagere uitval uit het onderwijs en een 

kleine kans op werkloosheid (Heckman et al. 2006); 

 een verdubbeling van taallessen voor achterstandsleerlingen (in combinatie met een actief 

lesprogramma en rekenlessen) leidt tot een bbp-stijging van 0,2%. Het inzetten van 

onderwijsondersteunend personeel, om bijvoorbeeld in kleine groepen bijles in taal te geven, kan 

eveneens leiden tot een extra groei van 0,2% (CPB, 2016).  
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B. Het Teacher Lab NL 

Waarom een Teacher Lab?  

▪ Het lerarentekort neemt zowel in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin toe. Er is dus 

groeiende moeite om leraren aan te trekken, te behouden en om genoeg ruimte te bieden 

voor professionaliseringstrajecten.  

▪ Het huidige lerarentekort leidt tot lesuitval en leerachterstanden op scholen waar tekorten 

zijn, druk op de te leveren kwaliteit in de klas, dure noodgedwongen ad hoc maatregelen, 

hoog ziekteverzuim op scholen, en het vertrek van leraren uit het vak. 

▪ De huidige initiatieven verschillen sterk in effectiviteit en vormen geen duurzame 

oplossingen voor aantrekken, behoud en professionalisering van leraren.  

▪ Er is weinig zicht op de effectiviteit van bestaande professionaliseringsactiviteiten. 

▪ Een goede leraar brengt een jaar leerwinst ten opzichte van een slechte leraar. Investeren in 

leraren is hiermee een van de effectiefste interventies (vd Steeg, 2016). Dit extra jaar 

vergroot het verdienvermogen van leerlingen met zo’n 8% (Hanushek, 2008). 

▪ Kwalitatief betere leraren leiden tot een bbp-stijging van 8% tot 20% (CPB, 2016).  

 

Wat is het Teacher Lab NL? 

In het Teacher Lab NL genereren scholen met wetenschappers door middel van co-creatie kennis 

voor het aantrekken, behouden en professionaliseren van leraren. Zo worden knelpunten in kaart 

gebracht en effectieve interventies ontworpen en getest in pilots.  

 

De opbrengsten bestaan onder meer uit: 

 Diagnoses van kansen en knelpunten van het lerarentekort; 

 Inzicht in onderliggende oorzaken van de scheve verdeling van het lerarentekort; 

 Inzicht in effect bestaande interventies; 

 Nieuwe kansrijke interventies.  

 

De ontwikkelde effectieve interventies worden via de regiobijeenkomsten, de O&O-scholen en de 

kennisdeling beschikbaar gesteld voor scholen in heel Nederland. Voor een uitgebreide beschrijving 

van het Teacher Lab, zie bijlage A5. 

 

Potentiële economische opbrengsten Teacher Lab 

Veelvoudig wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de kwaliteit van de leraar fundamenteel is voor 

de ontwikkeling van het kind. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. 

 

 Investeren in leraren behoort tot de meest effectieve onderwijsinterventies, bezien vanuit 

leeropbrengsten en rendement (Hanushek, 2020; Hattie, 2016). 

 Verschillende investeringen in leraren leiden tot aantoonbaar positieve effecten op het BBP. Zo 

leidt coaching bijvoorbeeld tot een BBP-stijging van 0,11% en lesobservaties tot 0,04% (CPB, 2016). 

 Behouden en professionaliseren van leraren loont. Zo leidt les krijgen van een relatief goede 

leraar in plaats van een slechte leraar tot een half jaar leerwinst (Van der Steeg, 2016).  

 In vergelijking met een relatief slechte leraar, zorgt een relatief goede leraar ervoor dat een 

leerling later ongeveer 8% meer inkomen genereert (Hanushek, 2020; Van der Steeg, 2016).  

 Investeren in leraren heeft ook positieve lange termijn effecten, zoals een goede 

arbeidsmarktpositie en kleinere kans op werkloosheid (Chetty et al., 2014).  
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Groeien naar 6 co-creatie labs 

Ontwikkelkracht is een lerend ecosysteem met verschillende co-creatie labs voor de ontwikkeling van 

nieuwe interventies. In elk van de labs werkt een breed consortium, bestaande uit onderzoekers, 

leraren en schoolleiders aan effectieve interventies voor een specifiek probleem. De labs hebben een 

looptijd van 5 jaar, waarin er genoeg inzichten en bewezen effectieve interventies zijn ontwikkeld en 

getoetst om het probleem op te lossen.  

 

We starten in 2022 met 2 eerste labs: een Taal Lab en een Teacher Lab. In deze prototype labs 

participeren in het eerste jaar een beperkt aantal van 30 scholen, die in de eerste 5 jaren uitgroeien 

tot 100 à 200 participerende scholen per lab. Om zo’n 10% van de scholen te bereiken, worden in 

totaal in 6 jaar 6 labs opgezet. Naast de prototypes, zijn dit 4 labs die open aanbesteed worden via 

Ontwikkelkrachtbureau, die wordt gerund door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 

(NRO). Belangrijke criteria voor toekenning van de labs zijn:  

 Aansluitend bij vraag uit onderwijspraktijk; 

 Toepassen van 5D methodiek; 

 Hoge wetenschappelijke kwaliteit;  

 Gebruik van state of the art methodes, inclusief effectmetingen; 

 Gelijkwaardigheid van wetenschappers en leraren; 

 Scheiding van ontwikkelende en evaluerende onderzoekers;  

 Breed interdisciplinair consortium met 1 universiteit als penvoerder. 
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3.2 Fasering en planning  

Projectie fasering: 

 
Tabel 1. Groeimodel van Ontwikkelkracht. Na tien jaar zijn 4.305 po-scholen en 1.839 vo-scholen bereikt. 

Bovenstaande tabel laat zien dat we voor Ontwikkelkracht uitgaan van een groeimodel. We starten in 

2022 met de voorbereiding en inrichting van het Ontwikkelkrachtbureau. Vanaf dan kunnen scholen 

zich melden om deel te nemen aan een van de activiteiten, zodat met deze scholen in het jaar 2023-

2024 gestart kan worden.93  

 

Onderzoek naar kosteneffectiviteit 

Voor de verbetercultuurtrajecten, de leertrajecten en de co-creatie labs starten we met een 

gelimiteerd aantal scholen. In de loop der jaren zal de ontwikkelkracht van het onderwijsveld 

toenemen, voornamelijk door de groei van het aantal O&O-scholen. In de eerste 3 jaren zal de 

nadruk zwaarder liggen op het onderzoeken van de interventies waarmee wordt begonnen.  

 

Opschalen van de meeste kosteneffectieve oplossingen 

Daarna worden periodiek scherpe keuzes gemaakt op basis van welke interventies het meest 

kosteneffectief zijn. Hoewel het zwaartepunt van onderzoek naar kosteneffectiviteit in de initiële 

jaren ligt, blijft gedurende de looptijd van Ontwikkelkracht ruimte voor nieuwe initiatieven. Via de 

 

 
93 Eventueel via actieve werving. Er moet immers op de scholen ook in de jaarplannen capaciteit worden vrijgemaakt. 

Activiteit 2022 2022 – 2023 2023 – 2024 2024 – 2025 2025 – 2026 2026 – 2027 2027 – 2028 2028 – 2029 2029 – 2030 2030 – 2031 2031 – 2032

Bureau

Opleiden O&O School PO 0 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8

Opleiden O&O School VO 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Cursussen PO 0 10 10 10 10 ? ? ? ? ? ?

Cursussen VO 0 10 10 10 10 ? ? ? ? ? ?

Kennisdelingsactiviteiten NRO

FTE voor kennisdeling 19 20 21 21 21 20 20 20 20 20

Uit te zetten middelen voor onderzoek en evaluatie € 2.684.466 € 2.792.893 € 4.972.111 € 3.917.296 € 4.318.530 € 5.854.265 € 4.201.208 € 3.858.143 € 5.703.518 € 4.359.865

Verbetercultuurtrajecten

Pilots ontwikkelen 20

Scholen per aanpak (voor PO en VO hetzelfde) 5 40 40 40 ! ! ! ! ! !

Aantal te toetsen aanpakken 2 2 2 2 ! ! ! ! ! !

PO 10 80 80 80 ! ! ! ! ! !

Opleiden expertcoaches PO 0 0 0 0 ! ! ! ! ! !

VO 10 80 80 80 ! ! ! ! ! !

Opleiden expertcoaches VO 0 0 0 0 ! ! ! ! ! !

Co-creatielabs

Labs

Co-creatie lab thema 1 

Co-creatie lab thema 2

Co-creatie lab thema 3

Co-creatie lab thema 4

Co-creatie lab thema 5

Co-creatie lab thema 6

Opleiden O&O scholen PO 0 0 0 6 6 9 6 9 9 9

Opleiden O&O scholen VO 0 0 0 6 6 9 6 9 9 9

Leertrajecten bewezen effectieve aanpakken

PO 10 10 10 10 ! ! ! ! ! !

VO 10 10 10 10 ! ! ! ! ! !

Potentieel bereik O&O scholen

PO

Bestaand leertraject 0 25 50 75 100 140 180 220 260 300

Verbetercultuurtraject 0 0 0 0 0 40 80 120 160 200

Uit lab 0 0 0 0 30 60 105 135 180 225

VO

Bekend leertraject 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Verbetercultuurtraject 0 0 0 0 0 6 12 18 24 30

Uit lab 0 0 0 0 12 24 42 54 72 90

Nieuwe methoden of initiatieven

PO

Mogelijk nieuwe interventies ! ! ! ! ! !

VO

Mogelijk nieuwe interventies ! ! ! ! ! !
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O&O-scholen kan een steeds groter aantal scholen ondersteund worden in het evidence-informed 

verbeteren van het onderwijs.  

3.2.1 Opstartfase (tijdens NPO) 

Van 2022 tot 2023 (1 jaar) 

 Selecteren en aanstellen van bestuur Ontwikkelkrachtbureau 

 Bemensing Ontwikkelkrachtbureau 

 Communicatie en aankondigingen  

 Voorbereiding activiteiten  

 Vaststellen eerste thema’s  

 Werven deelnemende scholen en teams 

 Nulmeting 

3.2.2 Fasering uitvoer 

Ontwikkelkracht is een bottom-up beweging van leraren, schoolleiders en onderzoekers om samen 

het onderwijs blijvend te verbeteren. Deze beweging krijgt stapsgewijs vorm. Het enthousiasme van 

deelnemende scholen motiveert andere scholen om ook deel te nemen. We denken groot, maar 

beginnen klein. We gaan voor maximale impact op de lange termijn en schalen daarom op korte 

termijn alleen op bij bewezen effectiviteit. Door in de professionalisering van leraren en schoolleiders 

te investeren, neemt de collectieve ontwikkelkracht van het onderwijsveld zelf toe.  

 

Aandachtspunten bij de fasering 

1. Na de eerste 3 evaluatiejaren moet de effectiviteit bewezen zijn (of ten minste aannemelijk). 

2. Alleen bewezen effectieve aanpakken worden opgeschaald tijdens de opschalingsperiode.  

3. Kwaliteit gaat boven kwantiteit, eigenaarschap van het veld boven snelheid.  

4. Activiteiten worden zoveel mogelijk uitgevoerd door leraren en schoolleiders zelf (van, voor en 

door het onderwijs).  

5. Er wordt actief samengewerkt en aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven en structuren. 

7. Er is door de jaren heen ruimte voor nieuwe aanpakken en partijen.  

8. Alle activiteiten richten zich op kennisdeling, verbetercultuur, onderwijsonderzoek en 

professionalisering.  

3.2.3 Scenario’s fasering 

Om beter uit te drukken hoe de fasering op basis van de evaluatie eruit kan zien, zijn twee scenario’s 

genomen. Hierbij is, voor de helderheid, voor twee extremen gekozen. In het eerste scenario wordt in 

de opschaling volledig ingezet op de onderzoeks- en verbetercultuurtrajecten. Het tweede scenario 

wordt volledig ingezet op de bewezen effectieve aanpakken.  
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Scenario 1: Opschaling volledig inzetten op de onderzoeks- en 

verbetercultuurtrajecten 

 

 

Hierboven is te zien hoe na de eerste 3 jaren niet langer wordt ingezet op cursussen of leertrajecten, 

zowel door trainers en lerarenopleiders als door de O&O-scholen. Alle energie gaat naar het opleiden 

van O&O-scholen om die vervolgens de onderzoeks- en verbetercultuurtrajecten te laten begeleiden.  

 

Het is belangrijk om op te merken dat de uitvoering van de co-creatie labs op hetzelfde niveau blijft 

voortgaan. O&O-scholen worden wel minder ingezet op het opleiden van andere scholen in 

interventies die uit de labs komen.  

 

Ruimte voor onbekende interventies zijn in dit voorbeeld weggelaten. 

 

Met de gekozen aantallen in de fasering van dit scenario, zijn de uiteindelijke kosten even hoog als in 

de algemene fasering.  

Scenario 1 2022 2022 – 2023 2023 – 2024 2024 – 2025 2025 – 2026 2026 – 2027 2027 – 2028 2028 – 2029 2029 – 2030 2030 – 2031 2031 – 2032

Bureau

Opleiden O&O School PO 0 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8

Opleiden O&O School VO 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Cursussen PO 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

Cursussen VO 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

Verbetercultuurtrajecten

Pilots ontwikkelen 20

Scholen per aanpak (voor PO en VO hetzelfde) 5 40 40 40

Aantal te toetsen aanpakken 2 2 2 2

PO 10 80 80 80 50 50 50 50 50 50

Opleiden expertcoaches PO 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20

VO 10 80 80 80 20 20 20 20 20 20

Opleiden expertcoaches VO 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15

Co-creatielabs

Labs

Co-creatie lab thema 1 1 1 1 1 1

Co-creatie lab thema 2 1 1 1 1 1

Co-creatie lab thema 3 1 1 1 1 1

Co-creatie lab thema 4 1 1 1 1 1

Co-creatie lab thema 5 1 1 1 1 1

Co-creatie lab thema 6 1 1 1 1 1

Opleiden O&O scholen PO 0 0 0 4 6 9 6 9 9 9

Opleiden O&O scholen VO 0 0 0 4 6 9 6 9 9 9

Leertrajecten bewezen effectieve aanpakken

PO 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

VO 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

O&O Scholen

PO

Bestaand leertraject 0 25 50 75 0 0 0 0 0 0

Verbetercultuurtraject 0 0 0 0 0 160 320 480 640 800

Uit lab 0 0 0 0 8 20 38 50 68 86

VO

Bekend leertraject 0 5 10 15 0 0 0 0 0 0

Verbetercultuurtraject 0 0 0 0 0 45 90 135 180 225

Uit lab 0 0 0 0 8 20 38 50 68 86

Tabel 2. De ontwikkelkracht van scholen zelf versterken via het O&O-netwerk. 
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Scenario 2: Opschaling volledig inzetten op bewezen effectieve aanpakken 

 
Tabel 3. Investeren in de implementatie van bewezen effectieve interventies. 

In het tweede scenario wordt na de eerste 3 jaren niet langer ingezet op cursussen of de 

verbetercultuurtrajecten, zowel door trainers en lerarenopleiders als door de O&O-scholen. Alle 

energie gaat naar het bijbrengen van bewezen effectieve interventies, zowel uit de labs als bekende 

bewezen effectieve interventies.  

 

Ruimte voor onbekende interventies zijn in dit voorbeeld weggelaten.  

 

Met de gekozen aantallen in de fasering van dit scenario, zijn de uiteindelijke kosten even hoog als in 

de algemene fasering.  

  

Activiteit 2022 2022 – 2023 2023 – 2024 2024 – 2025 2025 – 2026 2026 – 2027 2027 – 2028 2028 – 2029 2029 – 2030 2030 – 2031 2031 – 2032

Bureau

Opleiden O&O School PO 0 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8

Opleiden O&O School VO 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Cursussen PO 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

Cursussen VO 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

Verbetercultuurtrajecten

Pilots ontwikkelen 20

Scholen per aanpak (voor PO en VO hetzelfde) 5 40 40 40

Aantal te toetsen aanpakken 2 2 2 2

PO 10 80 80 80 0 0 0 0 0 0

Opleiden expertcoaches PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VO 10 80 80 80 0 0 0 0 0 0

Opleiden expertcoaches VO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Co-creatielabs

Labs

Co-creatie lab thema 1 1 1 1 1 1

Co-creatie lab thema 2 1 1 1 1 1

Co-creatie lab thema 3 1 1 1 1 1

Co-creatie lab thema 4 1 1 1 1 1

Co-creatie lab thema 5 1 1 1 1 1

Co-creatie lab thema 6 1 1 1 1 1

Opleiden O&O scholen PO 0 0 0 6 6 9 6 9 9 9

Opleiden O&O scholen VO 0 0 0 8 8 12 8 12 12 12

Leertrajecten bewezen effectieve aanpakken

PO 10 10 10 10 60 60 60 60 60 60

VO 10 10 10 10 25 25 25 25 25 25

O&O Scholen

PO

Bestaand leertraject 0 30 60 90 120 168 216 264 312 360

Verbetercultuurtraject 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uit lab 0 0 0 0 48 96 168 216 288 360

VO

Bekend leertraject 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Verbetercultuurtraject 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uit lab 0 0 0 0 40 80 140 180 240 300
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3.3 Monitoring en evaluatie  

3.3.1 Een lerend ecosysteem met rigoureuze evaluaties 

Elke activiteit binnen Ontwikkelkracht wordt geëvalueerd. Daarbij gelden de volgende 

uitgangspunten: 

 De partij die evalueert is altijd onafhankelijk van de partij die de activiteit uitvoert. 

 Bij alle evaluaties worden de kosten in kaart gebracht, zodat er over alle activiteiten heen zicht is 

op kosteneffectiviteit, als bepalende factor voor eventuele opschaling. 

 De evaluatie van de kennisproducten richt zich op: 

 het gebruik en de toepassing van inzichten uit onderzoek uit kennisproducten; 

 het bereik van kennisproducten. 

 De evaluatie van de co-creatie labs richt zich op: 

 het aantal succesvol ontwikkelde, bewezen effectieve interventies; 

 de ervaringen met de co-creatie werkwijze. 

 De evaluatie van werkwijzen om tot een verbeter- en onderzoekscultuur te komen richt zich op: 

 de impact op de kwaliteit van onderwijs zoals gemeten in leerwinst;  

 de impact op de onderzoekscultuur en de verbetercultuur in scholen of secties. 

 De professionaliseringstrajecten van O&O-scholen richten zich op: 

 de kwaliteit van de professionalisering zoals ervaren door deelnemende scholen en 

aangetoond door evaluatie van leerlingresultaten op deelnemende scholen. 

 

Bij evaluaties wordt er waar relevant naar de hele schoolorganisatie gekeken, inclusief de rol van 

bestuurders. Het Ontwikkelkrachtbureau stuurt daarnaast jaarlijkse monitoringsrapportages naar de 

programmaraad, de bestuurlijke medezeggenschapsgroep en OCW. 

 

3.3.2 Minimaliseren belasting scholen, maximaliseren directe 

waarde 

Ontwikkelkracht evaluaties combineren rigoureuze evaluaties van interventies met directe 

toegevoegde waarde voor scholen.  

 Gebruik van bestaande data, via DUO en CBS, waardoor de dataverzameling niet onnodig 

belastend is voor scholen. 

 Wanneer scholen deelnemen aan evaluaties, ervaren ze altijd directe waarde, omdat ze een 

veelbelovende interventie toepassen. Om die reden gebruiken we quasi-experimentele designs. 

 

Zie bijlage A7 voor een uitvoerige beschrijving van de type evaluaties. 

3.3.3 KPIs 

Het Ontwikkelkrachtbureau stuurt jaarlijks monitoringsrapportages naar de programmaraad en de 

opdrachtgever. De uitvoerende partijen staan gedurende de uitvoering van projecten in contact met 

het Ontwikkelkrachtbureau. Op basis van de jaarlijkse monitoringsrapportages kunnen de 

programmaraad en opdrachtgever wijzigingen aanbrengen in de opdracht aan het 

Ontwikkelkrachtbureau, of het Ontwikkelkrachtbureau opnieuw aanbesteden wanneer daar 

aanleiding toe is.  

 

Het Ontwikkelkrachtbureau wordt na 3, 4, 6, en 10 jaar geëvalueerd op de volgende KPIs:  
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Na 3 jaar (eind 2025) 

1. Kennisdeling 

a. Zijn er ten minste 20 nieuwe kennispleinen ontwikkeld over (sub)thema’s 

b. Zijn er ten minste 140 extra vragen beantwoordt door Kennisrotonde 

c. Zijn er ten minste 2 extra guidance reports ontwikkeld 

d. Is de interventiedatabank ontwikkeld en gevuld met ten minste 10 metareviews 

e. Zijn er ten minste 4 landelijke congressen georganiseerd 

f. Worden de kennisproducten door ten minste 15% van de scholen gebruikt 

g. Worden de kennisproducten met gemiddeld een 7 gewaardeerd door leraren 

2. O&O-scholen 

a. Zijn er ten minste 15 PO en 15 VO scholen opgeleid tot O&O-school 

b. Zijn er ten minste 30 cursussen in het PO en 30 cursussen in het VO gegeven 

c. Zijn ten minste 30 PO scholen en 30 VO scholen opgeleid door een O&O-school in een 

bestaande bewezen effectieve aanpak door een O&O-school  

3. Verbetercultuurtrajecten 

a. Zijn er twee verschillende werkwijzen voor het bevorderen van een verbeter- en 

onderzoekscultuur geselecteerd, gepilot en onderzocht op in totaal 250 PO scholen en 250 VO 

scholen (inclusief 10 pilotscholen per sector) 

b. Zijn ten minste 250 expertcoaches opgeleid in het PO, en 250 expertcoaches in het VO  

4. Co-creatie labs 

a. Zijn er ten minste 3 co-creatie labs van start gegaan 

b. Zijn er in totaal ten minste 6 interventies ontwikkeld in het Taal Lab en Teacher Lab 

c. Is er onderzoek gestart naar de effectiviteit van ten minste 4 van deze interventies 

d. Zijn er tenminste 6 PO en 6 VO scholen opgeleid als O&O-school voor een of meerdere van de 

ontwikkelde interventies 

 

Na 4 jaar (eind 2026) 

1. Vindt er een procesevaluatie plaats, om op behoedzame wijze te beoordelen of de schaalsprong 

gemaakt kan worden, en daarmee of de reservering van de excellente variant aangevraagd kan 

worden. De aanvraag zal gedaan worden wanneer: 

a. Het onderwijs voldoende absorptiecapaciteit blijkt te hebben 

b. Er voldoende bewezen effectieve interventies geïdentificeerd en ontwikkeld zijn 

c. Scholen aantoonbaar de kwaliteit van hun onderwijs verbeteren door opleidingen als verzorgd 

via de O&O-scholen 

 

Na 6 jaar (eind 2028) 

 

1. Kennisdeling 

a. Zijn er ten minste 40 nieuwe kennispleinen ontwikkeld over (sub)thema’s 

b. Zijn er ten minste 240 extra vragen beantwoordt door Kennisrotonde 

c. Zijn er ten minste 4 extra guidance reports ontwikkeld 

d. Is de interventiedatabank ontwikkeld en gevuld met ten minste 25 metareviews 

e. Zijn er ten minste 10 landelijke congressen georganiseerd 

f. Worden de kennisproducten door ten minste 40% van de scholen gebruikt 

g. Worden de kennisproducten met gemiddeld een 7 gewaardeerd door leraren 

2. O&O-scholen 

a. Zijn er ten minste 36 PO en 30 VO scholen opgeleid tot O&O-school 

b. Zijn er ten minste 40 cursussen in het PO en 40 cursussen in het VO gegeven 
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c. Zijn ten minste 40 PO scholen en 40 VO scholen opgeleid in een bestaande bewezen effectieve 

aanpak door een O&O-school  

d. Worden er per jaar ten minste 20 VO en 75 PO scholen opgeleid door een O&O-school in een 

van de volgende interventies: een nieuw ontwikkelde interventie uit een co-creatie lab, een 

verbetercultuurwerkwijze, of een bestaande bewezen effectieve werkwijze. 

3. Co-creatie labs 

a. Zijn alle 6 co-creatie labs van start gegaan 

b. Zijn er in totaal ten minste 15 interventies ontwikkeld in co-creatie labs 

c. Is er onderzoek afgerond naar de effectiviteit van ten minste 10 van deze interventies 

d. Zijn er tenminste 27 PO en 27 VO scholen opgeleid als O&O-school voor een of meerdere van 

de ontwikkelde interventies 

 

Na 10 jaar (eind 2032) 

 

1. Kennisdeling 

a. Zijn er ten minste 60 nieuwe kennispleinen ontwikkeld over (sub)thema’s 

b. Zijn er ten minste 340 extra vragen beantwoordt door Kennisrotonde 

c. Zijn er ten minste 6 extra guidance reports ontwikkeld 

d. Is de interventiedatabank ontwikkeld en gevuld met ten minste 40 metareviews 

e. Zijn er ten minste 15 landelijke congressen georganiseerd 

f. Worden de kennisproducten door ten minste 60% van de scholen gebruikt 

g. Worden de kennisproducten met gemiddeld een 7 gewaardeerd door leraren 

2. O&O-scholen 

a. Zijn er ten minste 68 PO en 50 VO scholen opgeleid tot O&O-school 

b. Zijn er ten minste 40 cursussen in het PO en 40 cursussen in het VO gegeven 

c. Hebben ten minste 40 PO scholen en 40 VO een leertraject gevolgd over het toepassen van 

een bestaande bewezen effectieve aanpak door een O&O-school  

d. Worden er per jaar ten minste 30 VO en 150 PO scholen door een O&O-school opgeleid in een 

van de volgende interventies: een nieuw ontwikkelde interventie uit een co-creatie lab, een 

verbetercultuurwerkwijze, of een bestaande bewezen effectieve werkwijze 

3. Co-creatie labs 

a. Zijn er in totaal ten minste 30 interventies ontwikkeld in co-creatie labs 

b. Is er onderzoek afgerond naar de effectiviteit al deze interventies 

c. Zijn er tenminste 54 PO en 54 VO scholen opgeleid als O&O-school voor een of meerdere van 

de ontwikkelde interventies 
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3.4 Deelnemende partijen 

Deelnemende partijen in projecten zijn: 

1. Het Ontwikkelkrachtbureau, dat aanbesteed zal worden. Het Ontwikkelkrachtbureau stuurt op de 

prestaties, samenhang en samenwerking van alle uitvoerende partijen, en voert zelf de regie over 

de netwerken van O&O-scholen.  

2. Voor de kennisdelingsactiviteiten zal NRO de uitvoerende partij zijn, door kennisproducten te 

ontwikkelen, vragen van scholen te aggregeren en onderzoek uit te zetten. 

3. De aanpakken voor verbetercultuurwerkwijzen worden geselecteerd op basis van een 

inventarisatie in het veld door het Ontwikkelkrachtbureau. 

4. De eerste 2 co-creatie labs worden door Education Lab NL uitgevoerd. Voor de resterende 4 co-

creatie labs worden open calls uitgezet door NRO. 

5. In elk van de activiteiten zullen leraren, schoolleiders en soms bestuurders op een gelijkwaardige 

wijze betrokken zijn, bijvoorbeeld als deelnemende school of als O&O-school. 

Een stevig fundament met ruimte voor nieuwkomers  

De bovenstaande samenstelling biedt een stevig fundament voor de kennisinfrastructuur, door 

gevestigde partijen te betrekken bij de start en het Ontwikkelkrachtbureau. Daarnaast is er 

voldoende openheid voor nieuwe thema’s, nieuwe deelnemende of O&O-scholen en onderzoekers 

met de wens om een co-creatie lab uit te voeren. Waar gestart wordt met twee 

verbetercultuurwerkwijzen, kunnen zo nodig nog twee werkwijzen worden onderzocht vanaf 2025 in 

een soortgelijk onderzoek.  

De eerste 2 thema-labs worden uitgevoerd door Education Lab NL 

Education Lab NL is een wetenschappelijk onderzoeksnetwerk dat beoogt om de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren door topmensen uit de wetenschap en de onderwijspraktijk bij elkaar te 

brengen en systematisch samen te laten werken aan evidence-informed onderwijsverbetering en –

innovatie. De aanleiding om Education Lab NL op te richten was dat in het Nederlandse onderwijs 

veel geïnnoveerd wordt, maar dat dit zelden leidt tot duurzame verbetering. Dit komt omdat veel 

fundamenteel onderzoek weinig oog heeft voor de praktijk en veel praktijkonderzoek 

wetenschappelijk gezien onder de maat is. Geïnspireerd door succesvolle voorbeelden in de VS 

(Urban Labs van University of Chicago; Center for Education and Policy Analysis van Stanford 

University; Poverty Action Lab van Nobelprijswinnaars prof. Banerjee and prof. Duflo) en het VK 

(Education Endownment Foundation) hebben onderzoekers van de Universiteit Maastricht (ROA) en 

de Vrije Universiteit (ACLA) in 2020 het Education Lab Netherlands opgezet. Dat bleek in een grote 

behoefte te voorzien, waardoor Education Lab NL in korte tijd een sterk trackrecord heeft 

opgebouwd: 

 Een interdisciplinair team van 17 onderzoekers die ‘state of the art’ wetenschappelijke methoden 

beheersen, zoals causale modellen voor effectmetingen (zoals onder andere RCT's en Regressie 

Discontinuiteit), machine learning voor voorspellingen op basis van historische gegevens, big data 

analyse en beleidssimulaties rond het thema Onderwijs (10 in dienst bij de UM en VU en 7 

geassocieerde onderzoekers bij de UvA en EUR).  

 Twee wetenschappelijke flagship-projecten, over effecten COVID19 (ZonMW) en gedragsprikkels 

in het onderwijs (NRO) (in totaal ruim een miljoen euro aan wetenschapssubsidies). 

 Intensieve samenwerking met Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OCW en het 

Jeugdeducatiefonds, ter stimulering van evidence-informed onderwijstoezicht, onderwijsbeleid en 

onderwijspraktijk (1 miljoen euro) 
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 Intensieve samenwerking met enkele tientallen scholen in het PO en VO, met lerarenopleidingen 

en met bestuurders en beleidsmakers van 3 grote onderwijsregio’s. 

 Opzetten en uitvoeren van het Onderzoeksscholen Netwerk Amsterdam (ONA), een nieuwe 

kennisinfrastructuur voor het Amsterdamse basisonderwijs (1,6 miljoen euro) 

 Een van de trekkers van een Europees Netwerk voor Evidence Informed Onderwijs, dat in 2021 is 

opgericht en partijen als EEF, Education Lab NL en vergelijkbare instituten met elkaar verbindt.  

 

In bijlage A9 zijn korte beschrijvingen van de track records van betrokken onderzoekers 

opgenomen.94 

Het NRO krijgt een grote rol in de kennisdeling en het uitzetten van onderzoek 

 Voor ontwikkeling van kennisproducten en kennisdeling in het algemeen bouwen we voort op de 

expertise en producten van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). NRO heeft 

een sterk track record als het gaat om kennisdeling en het uitzetten van onderzoek. 

 Daarbij gaat het in het bijzonder om:  

 Om één loket te worden voor bewezen effectieve interventies, heeft het NRO al 

Onderwijskennis.nl en de Kennisrotonde ontwikkeld. In Ontwikkelkracht wordt hierop 

voortgebouwd.  

 De recent ontwikkelde en uitgebrachte Leidraden (guidance reports) van het NRO. Die ervaring 

wordt benut om de relatie goed te leggen tussen wetenschappelijke inzichten en praktische 

toepasbaarheid in toekomstige guidance reports.  

 Het evalueren van werkwijzen en methoden wordt door het NRO uitgezet. Hiervoor zijn zij al de 

voornaamste uitvoerende partij van OCW, zoals vastgelegd in het convenant tussen OCW en 

NWO.95 

 

 

 
94 Meer informatie over Education Lab NL is te vinden op: http://www.education-lab.nl. 
95 Convenant Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-14722.html  

http://www.education-lab.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-14722.html
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/ 4 Governance  

Belangrijkste principes 

▪ Draagt bij aan het realiseren van de doelen van Ontwikkelkracht 

▪ Maakt een duidelijke scheiding tussen bestuur en uitvoering 

▪ Zorgt voor verbinding tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek 

▪ Bestaat uit een sterke vertegenwoordiging en draagvlak vanuit het veld 

▪ Borgt dat onderzoek onafhankelijk blijft (niet politiek gekleurd) 

▪ Maakt waar mogelijk gebruik van bestaande governance-structuren 

▪ Is lean en mean  

▪ Voorkomt belangenverstrengeling en zorgt voor een onafhankelijke toedeling van middelen 

4.1.1 Opdrachtgever: OCW 

Het ministerie van OCW is de opdrachtgever en houdt overzicht over het project, zorgt voor de 

formele benoeming van het directie en formuleert de taak voor dit bestuur. Daarnaast monitort de 

opdrachtgever de resultaten en kan op basis daarvan bijsturen. OCW wordt hierbij geadviseerd door 

de programmaraad. OCW is voor de Groeifondscommissie de tevens het aanspreekpunt. OCW 

faciliteert de samenwerking tussen de verschillende partijen, zodat er een proces van co-creatie 

plaatsvindt, voorzien van adequate ondersteuning.96 Tevens draagt OCW zorg voor de samenhang 

met de andere Groeifondsprojecten en de andere departementen.  

4.1.2 Ontwikkelkrachtbureau en directie 

Het programma wordt uitgevoerd door een programmabureau: het Ontwikkelkrachtbureau.97 Het 

Ontwikkelkrachtbureau bestaat uit een team van onafhankelijke onderwijs- en 

onderzoekprofessionals. Het Ontwikkelkrachtbureau:  

 fungeert als aanspreekpunt voor leraren, schoolleiders en onderzoekers; 

 coördineert de verschillende activiteiten van de kennisinfrastructuur (kennisdeling, 

verbetercultuur, co-creatielabs en professionaliseringstrajecten); 

 begeleidt de scholen naar passende activiteiten; 

 stelt de uitvoerende partijen aan. Bij de samenwerking met externe partijen wordt gelet op: 

draagvlak vanuit het onderwijs, co-creatieve werkwijze en kosteneffectiviteit. 

 draagt zorg voor de monitoring en evaluatie van het gehele traject als van de individuele 

projecten;98 

 organiseert aanbesteding en subsidieverstrekking;99 

 ondersteunt (het netwerk van) O&O-scholen; 

 zorgt voor een duidelijke en aansprekende communicatie met het veld; 

 

 
96 Ook in de fase tussen indiening van het voorstel (oktober 2021) en besluit van de Groeifondscommissie (maart 2022).   
97 Het Ontwikkelkrachtbureau zal worden opgezet met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving rond het stichten van 

rechtspersonen en aanbestedingen.  
98 Voor dit onderdeel stemt het Ontwikkelkrachtbureau nauwgezet af met de programmaraad van NRO.  
99 Hierbij wordt samengewerkt met DUS-I voor de technische uitvoer, waaronder de beschikkingen, betalingen en zaken als 

bezwaar en beroep.  
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 zoekt actief verbinding (integratie) met andere onderdelen van de bredere Nederlandse 

kennisinfrastructuur (bijvoorbeeld de lerarenopleidingen, academische werkplaatsen, etc); 

 verkent de mogelijkheden voor samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs.100  

 

Een sterke directie geeft leiding aan het Ontwikkelkrachtbureau. De bestuursleden hebben 

verschillende achtergronden en hun sporen verdiend in het onderwijs en onderzoek. Tezamen 

vormen ze een sterke vertegenwoordiging van de verschillende beroepsgroepen (leraren, 

schoolleiders, onderwijsbestuurders, etc). Ze beschikken daarnaast over de nodige projectervaring 

en/of bestuurlijke ervaring.  

 

De directie is eindverantwoordelijk voor de volgende zaken: 

 Het uitzetten van de strategische richting van het programma, binnen de kaders van de opdracht 

van OCW. 

 Het aanstellen en aansturen van de medewerkers van het Ontwikkelkrachtbureau. 

 Het opstellen van jaarplannen, begrotingen en beleidsplannen en het verantwoorden naar de 

opdrachtgever van uitgaven en resultaten. 

4.1.3 Bestuurlijke medezeggenschapsgroep 

Op strategisch niveau vindt aansturing plaats door een bestuurlijke medezeggenschapsgroep, 

bestaande uit diverse belangenorganisaties (sectorraden, lerarenorganisaties, 

schoolleidersorganisaties, etc). Vanuit de bestuurlijke medezeggenschapsgroep worden leraren, 

schoolleiders en bestuurders aangedragen voor de programmaraad. Verder heeft de 

medezeggenschapsgroep een adviserende functie ten opzichte van OCW en dragen de leden van de 

medezeggenschapsgroep actief bij (via de eigen organisaties) aan de verbinding van 

Ontwikkelkrachten met andere activiteiten binnen het onderwijsbestel.  

4.1.4 Programmaraad 

De programmaraad vertegenwoordigt de stem van het veld. De raad bestaat dan ook uit leraren, 

schoolleiders en bestuurders, aangevuld met enkele experts. De raad stelt de strategische agenda 

vast, selecteert relevante thema’s en geeft (de directie van) het Ontwikkelkrachtbureau advies. De 

programmaraad toetst jaarlijks de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur. Waar mogelijk worden 

de behaalde en bewezen interventies gekoppeld aan beleidsinstrumenten, die bijvoorbeeld ook 

landelijk effect kunnen sorteren. De programmaraad doet dit door terugkoppeling te geven aan 

OCW. Daarbij stuurt de programmaraad door het eventueel aanscherpen of aanpassen van de 

inrichting van het programma, bijvoorbeeld een herziening van de kwaliteitscriteria. De 

programmaraad geeft OCW zwaarwegend advies over de aanstelling van de directie van het 

Ontwikkelkrachtbureau.  

 

 

 

 

 

 
100 Tijdens het schrijven van dit voorstel zijn de eerste contacten hierover geweest.  
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4.1.5 Uitvoering 

De activiteiten binnen de kennisinfrastructuur worden uitgevoerd door diverse organisaties. Het gaat 

daarbij om: 

1. Het opzetten en uitvoeren van co-creatielabs. 

2. Het opzetten en uitvoeren van verbetercultuurtrajecten op scholen.  

3. Het ophalen van kennisvragen, beschikbaar stellen van kennisvragen en het verbinden van 

vragen van leraren(teams) met bestaande kennis. 

4. Het ontwikkelen en uitvoeren van professionaliseringstrajecten. 

 

Vanuit het Ontwikkrachtbureau worden de opdrachten hiervoor tweejaarlijks aanbesteed. Alle 

projecten worden gemonitord en geëvalueerd. Wanneer de activiteiten bewezen effectief blijken, 

kunnen de projecten samen met de uitvoerende partijen worden voortgezet en opgeschaald. 

Wanneer wordt samengewerkt met externe partijen, worden hierbij enkele kwaliteitscriteria 

gehanteerd. Zo moet het gaan om partijen (individuen en organisaties) die draagvlak in het veld 

genieten, aantoonbare ervaring hebben met werken in het onderwijs, co-creatieve werkwijzen 

voorstaan en kosteneffectief werken (juiste verhouding prijs-kwaliteit).  

 

 
Figuur 10. Sterke governance met goede vertegenwoordiging vanuit het veld. 
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4.1.6 De plaats van de kennisinfrastructuur binnen het bredere 

bestel 

De kennisinfrastructuur vindt niet in een vacuüm plaats. Het Nederlandse onderwijs bestaat uit een 

veelheid van partijen en actoren, die elk hun eigen verantwoordelijkheid en elk hun eigen belang 

hebben. We constateerden al eerder dat die diversiteit een waarde heeft, maar dat de samenhang 

ontbreekt. Een investering in de kennisinfrastructuur, is ook een investering in die samenhang. Uniek 

aan het voorliggende voorstel is dat vrijwel alle partijen zich hebben geschaard achter het idee van 

de kennisinfrastructuur. Samen scharen de betrokken partijen zich achter een doel: het onderwijs 

beter maken.  

 

Voor de kennisinfrastructuur vaardigen de betrokken organisaties dan ook allemaal mensen af om 

plaats te nemen in onderdelen van de governance. Voor de aansturing daarvan wordt veel 

vertrouwen gelegd bij de leraren, schoolleiders en onderzoekers werkzaam in onderdelen van de 

governance om slimme verbindingen te leggen en te werken aan een permanente verbetercultuur in 

het onderwijs. Vanuit dat vertrouwen blijven de institutionele partijen op enige afstand. Betrokken, 

maar niet bepalend. Steunend, maar niet sturend.  

4.2 Bemensing  

Programmaraad 

Vertegenwoordigende organisaties in de bestuurlijke medezeggenschapsgroep dragen leden 

(leraren, schoolleiders, bestuurders) met affiniteit en expertise met onderwijs- en schoolontwikkeling 

voor om zitting te nemen in de programmaraad. 

 

Het Ontwikkelkrachtbureau 

Het Ontwikkelkrachtbureau wordt geleid door een of meerdere directeuren met ervaring in 

onderzoek en onderwijsontwikkeling. De medewerkers hebben bij voorkeur een mixed background, 

met combinaties van werkervaring, bijvoorbeeld:  

• als leraar of schoolleider in de onderwijspraktijk 

• als onderzoeker 

• als lerarenopleider 

4.3 Belanghebbenden 

Ontwikkelkracht is een initiatief van leraren en onderzoekers. Bij de uitwerking ervan zijn 

schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders, wetenschappers, vakverenigingen en vakbonden 

betrokken. Deze brede coalitie weerspiegelt het brede belang van een sterke kennisinfrastructuur. 

Leerlingen kunnen genieten van beter onderwijs. Leraren werken met meer plezier. Schoolleiders 

zien de professionaliteit van hun teams toenemen. Bestuurders zien de innovatiekracht van de 

scholen groeien. Onderzoekers staan dichterbij de scholen en kunnen daardoor een grotere bijdrage 

leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Het ministerie en de overheid kunnen steunen op een 

veld dat zelfstandig problemen oplost en gericht vraagstukken formuleert. Uiteindelijk profiteren ook 

de arbeidsmarkt en samenleving van een versterkte kennisinfrastructuur.  
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Publieke stakeholders 

Publieke stakeholder Rol in de kennisinfrastructuur 

Ministerie van OCW Opdrachtgever, stelselverantwoordelijkheid  

NRO101  Uitvoerende partij, met name wat betreft kennisdeling en 

uitzetten van onderzoeken binnen Ontwikkelkracht 

Vakbonden Belangrijke ambassadeurs, organiseren draagvlak in het veld, 

geven input vanuit hun achterban 

Sectorraden De sectorraden zorgen voor draagvlak onder de bestuurders 

en verbinden activiteiten van Ontwikkelkracht met eigen 

activiteiten 

Vak- en beroepsverenigingen Belangrijke ambassadeurs, organiseren draagvlak in het veld, 

beschouwen de activiteiten op uitvoerbaarheid, adviseren.  

Lerarenopleiders De lerarenopleiders helpen om evidence-informed onderwijs 

een plek te geven in de lerarenopleidingen, 

samenwerkingspartner bij professionaliseringstrajecten 

Scholen en schoolbesturen Doen mee in alle activiteiten van de kennisinfrastructuur 

 

4.4 Planspecifieke risico’s 

Risico  Oorzaak  Maatregel  

Draagvlak Leraren, schoolleiders en 

bestuurders zijn vaak 

terughoudend bij de introductie 

van nieuwe initiatieven. 

Eigenheid en autonomie zijn 

belangrijke waarden in het 

onderwijsveld.  

Ontwikkelkracht is een initiatief van 

leraren, schoolleiders, 

onderwijsonderzoekers en diverse 

partners met veel draagvlak in het 

veld. Via een groeimodel worden 

scholen meegenomen in de 

mogelijkheden van Ontwikkelkracht. 

Tevens zijn leraren en schoolleiders 

maximaal betrokken bij alle 

onderdelen van Ontwikkelkracht.  

Top-down 

implementatie 

Ontwikkelkracht heeft grote 

ambities. Die ambities kunnen 

leiden tot haast of methodische 

starheid. Wensen en behoeften 

van het veld worden dan te 

weinig meegenomen.  

Alle Ontwikkelkracht activiteiten 

kennen een co-creatieve aanpak. Via 

een groeimodel worden gestaag 

stappen gezet om op termijn 

gezamenlijk grootschalige impact te 

realiseren. Openheid voor nieuwe 

aanpakken, methodieken en 

vraagstukken zorgt ervoor dat we 

blijven aansluiten bij vragen en 

behoeften van het veld. Continue 

monitoring en evaluatie draagt eraan 

bij dat we de goede dingen doen 

(effectief) en steeds een beetje beter 

(efficiënt).  

 

 
101 Omdat NRO een eigen governance structuur kent, is de governance met NRO afgestemd en wordt gewerkt volgens de 

uitgangspunten en afspraken in bijlage A2. 
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Lerarentekort en 

schoolleiderstekort 

Een tekort aan leerkrachten en 

schoolleiders kan scholen ervan 

weerhouden om deel te nemen 

aan Ontwikkelkracht. 

Het leraren en schoolleiderstekort 

vormt een van de aanleidingen van 

Ontwikkelkracht. Tegelijkertijd is het 

ook het grootste risico in de 

uitvoering ervan. Daarom starten we 

met een relatief beperkt aantal 

scholen, ondersteund door externe 

coaches en onderzoekers. Pas bij 

succesvolle interventies schalen we 

op. Die succesvolle interventies leiden 

tot een effectievere inzet van 

wetenschappelijke kennis, beter 

functionerende schoolorganisaties en 

een aantrekkelijker beroepsbeeld. 

Drie elementen die bijdragen aan het 

tegengaan van het leraren- en 

schoolleiderstekort.  

Kansenongelijkheid  Kansenongelijkheid is er op 

leerlingniveau, maar ook op 

schoolniveau. Onderzoek laat 

zien dat juist scholen in de 

meest uitdagende contexten 

minder gebruik maken van 

additionele projecten.  

Het Ontwikkelkrachtbureau 

inventariseert de wensen en 

mogelijkheden van deze scholen, 

speelt daar op in en rapporteert 

erover aan de programmaraad en 

opdrachtgever. 

Meetbaarheid  Ontwikkelkracht verbetert het 

onderwijs met evidence-

informed aanpakken. Dat stelt 

hoge eisen aan de aanpakken. 

Bovendien zijn effecten niet 

altijd direct meetbaar of 

aantoonbaar. Zeker niet bij 

kortlopende trajecten. 

Gedurende het project zullen er 

zeker discussies komen over de 

methodologische haalbaarheid 

en intrinsieke wenselijkheid van 

de evidence-informed 

werkwijzen. Ook ontbreekt het 

bij een deel van de leraren en 

schoolleiders aan de 

competenties en houdingen om 

evidence-informed te werken.  

Leraren en schoolleiders worden met 

praktijkgerichte en toepasbare 

wetenschappelijke kennis 

ondersteunt bij de verbetering van 

hun onderwijs. Gelijkwaardige 

samenwerking tussen onderzoekers 

en leraren vergroot het draagvlak 

voor de evidence-informed 

werkwijzen. Belangrijker nog is dat 

leraren merken dat de evidence-

informed werkwijzen leiden tot 

betere leerprestaties van leerlingen. 

In de loop der jaren ontwikkelen 

tevens de vaardigheden van leraren 

en schoolleiders om evidence-

informed te werken.  

Versnippering 

bredere 

kennisinfrastructuur 

Op meerdere manieren zijn de 

afgelopen jaren activiteiten 

ondernomen om evidence-

informed onderwijsverbetering 

te stimuleren. Dit kan leiden tot 

verwarring en onduidelijkheid 

over de samenhang.  

Binnen Ontwikkelkracht zijn veel 

partijen actief betrokken die zich de 

afgelopen jaren hebben ingezet via 

een sterke infrastructuur. Ook tijdens 

de aansturing en uitvoer van het 

programma blijven zij betrokken. 

Verder wordt de verbinding gezocht 
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met bestaande netwerken en 

initiatieven.  

Tijdelijkheid  De Groeifondsmiddelen zijn 

tijdelijk. De behoefte aan up-to-

date wetenschappelijke kennis 

en verbeterculturen op scholen 

zal ook na de looptijd van tien 

jaar bestaan. Het risico bestaat 

dat na afloop van het 

programma opvolging uitblijft.  

Ontwikkelkracht richt zich op de 

versterking van kennis en 

vaardigheden van schoolleiders en 

leraren om zelf hun onderwijs 

evidence-informed te verbeteren. 

Deze competenties en gewoontes 

raken ingebed in het onderwijs. 

Verder zetten we sterk in op de 

vorming van netwerken tussen 

onderwijsprofessionals onderling en 

met onderwijsonderzoekers. Deze 

netwerken hebben een blijvende 

relevantie voor het onderwijs. Vanuit 

de opdrachtgevers en 

programmaraad wordt op basis van 

de opbrengsten van Ontwikkelkracht 

gewerkt aan een permanente 

kennisinfrastructuur.  

 

4.5 Intellectueel eigendom 

Een sterke kennisinfrastructuur is gebaat bij kennis die zo toegankelijk mogelijk is. Daarom worden 

alle uitingen via diverse kanalen publiek gedeeld. Het intellectueel eigendomsrecht behorende bij de 

(co-)creatie van diverse producten wordt bij OCW ondergebracht. Deze worden vervolgens via 

Creative Commons licenties uitgegeven. Dat wil zeggen dat de materialen vrijelijk gedeeld en 

hergebruikt mogen worden, onder vermelding van de naam (CC BY). Voor wetenschappelijke 

publicaties werken we volgens de principes van Open Science en Open Access.  

4.6 Praktische uitvoerbaarheid 

4.6.1 De praktische uitvoerbaarheid voor scholen 

De komende tijd blijft het lerarentekort zich naar verwachting manifesteren, mogelijk in steeds 

sterkere mate. Niet alle scholen worden even hard getroffen door het lerarentekort. Tegelijkertijd 

verdient de kwaliteit van onderwijs ook op die scholen een minstens even sterke impuls. Daarom 

hanteren we drie strategieën om de praktische uitvoerbaarheid voor scholen te vergroten: 

1. We bieden activiteiten aan met verschillende maten van intensiteit: een publicatie 

raadplegen is minder intensief dan een nieuwe interventie ontwikkelen in een co-creatie lab. 

2. We faciliteren scholen in middelen, door budget beschikbaar te stellen voor vervanging van 

onderwijsprofessionals. 

3. Het Ontwikkelkrachtbureau heeft de opdracht om scholen die worstelen met het bieden van 

gelijke kansen actief te benaderen, hun wensen en mogelijkheden te inventariseren, en 

daarop in te spelen. Het Ontwikkelkrachtbureau biedt daar een evaluatie van aan na jaar 3.  

 

https://www.nwo.nl/open-science
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Excellente variant 

Dit voorstel gaat behoedzaam om met de absorptiecapaciteit in het onderwijs. Daarom is er een 

aanvullende reservering van in totaal € 150 miljoen voor de laatste 6 jaren, die alleen zal worden 

benut wanneer de Ontwikkelkracht activiteiten succesvol zijn én scholen voldoende vraag en 

absorptiecapaciteit blijken te hebben.  

4.6.2 De praktische uitvoerbaarheid voor andere partijen 

Voor andere uitvoerende partijen, zoals het NRO en onderzoekers in co-creatie labs, zijn voldoende 

middelen beschikbaar om de taken uit te voeren. Dat geldt ook voor de ambtelijke ondersteuning 

vanuit OCW en de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. 

4.7 Juridische uitvoerbaarheid 

De aanbesteding van onderzoeken verloopt waar mogelijk via NRO. NRO voert deze onderzoeken als 

gebruikelijk niet zelf uit. NRO besteedt ook de co-creatie labs aan voor de 4 nog te kiezen thema’s. 

NRO doet dit via open calls. Het proces zal verlopen volgens reguliere aanbestedingsprocedures.  

4.7.1 Staatssteun  

Er wordt van staatssteun gesproken wanneer een door de staat bekostigde activiteit in theorie of 

praktijk kan concurreren met bestaande economische activiteiten. Formeel moet aan vijf cumulatieve 

criteria worden voldaan:102 

 Steun wordt verleend aan een entiteit die daarmee een economische activiteit verricht. 

 Steun wordt met staatsmiddelen bekostigd. 

 Steun verschaft een economisch voordeel aan de betreffende entiteit dat niet via commerciële 

weg zou worden verkregen. 

 Steun is selectief: het geldt voor een of enkele entiteiten die economische activiteiten verrichten 

of specifieke sector of regio. 

 Steun vervalst de mededinging (in potentie) en (dreigt te) leiden tot een ongunstige beïnvloeding 

van het handelsverkeer. 

 

Op basis van een eerste analyse kan worden betoogd dat aan de eerste vier criteria wordt 

voldaan.  

 Voor het eerste criterium kan worden gesteld dat de activiteiten door partijen als NRO, Education 

Lab en de onderzoeks- en verbetercultuurwerkwijzes economische activiteiten zijn.  

 Het tweede en derde criteria zijn helder: Ontwikkelkracht wordt bekostigd met staatsmiddelen en 

sommige van de daarbinnen bekostigde activiteiten zijn niet via de huidige commerciële weg te 

verkrijgen. De activiteiten die wel via deze weg te verkrijgen zijn, worden aanbesteed volgens de 

geldende aanbestedingsprocedures.  

 Het vierde criterium is ook aan voldaan. De steun is selectief, omdat de steun niet voor alle 

burgers in Nederland bedoeld is.  

 Voor het vijfde criterium wordt in het staatssteunrecht al snel aangenomen dat de criteria 

‘vervalsing van de mededinging’ en ‘beïnvloeding mededinging’ wordt vervuld. Tegelijkertijd kan in 

 

 
102 Artikel 107 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: “Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen 

voorzien, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door 

begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de 

interne markt, voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.” 
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onderhavig geval worden beargumenteerd dat dit niet het geval is. Hierin is het afhankelijk om 

welke activiteiten het precies gaat. Het organiseren van een conferentie kan een bedrijf van over 

de grens ook, dus zal deze activiteit worden aanbesteed. De onderwijs-specifieke activiteiten 

kunnen moeilijk door buitenlandse partijen worden uitgevoerd. Dit is omdat goede kennis van 

Nederlandse taal, cultuur en onderwijstheorie benodigd is. En omdat er samengewerkt moet 

worden met partijen uit eenzelfde netwerk. 

 

Algemene Verordening Gegevensuitwisseling  

Alle activiteiten zullen uitgevoerd worden conform de AVG. Gegevens van betrokkenen, zoals leraren 

en leerlingen, zullen niet langer dan nodig bewaard worden en nooit herleidbaar zijn tot individuen.  

4.7.2 Consortium 

Hoewel twee partijen beoogd uitvoerende partijen zijn in dit voorstel, namelijk Education Lab NL voor 

de eerste twee co-creatie labs en NRO voor de activiteiten binnen de kennisdeling, is er geen sprake 

van een consortium met gesloten contracten, staatsteun of andere overeenkomsten. De taken en 

bevoegdheden zijn in dit voorstel geëxpliciteerd. 

 

OCW heeft met het NRO een convenant gesloten over de taken en verantwoordelijkheden van het 

NRO.103 Het NRO stimuleert de verbinding tussen onderwijsonderzoek, -praktijk en –beleid. De rol die 

NRO in Nederland vervult op dit gebied is uniek. Op de markt bestaat geen partij die vergelijkbare 

activiteiten kan aanbieden. De activiteiten die NRO met de overheidssteun uitvoert wordt niet 

aangemerkt als een overheidsopdracht, waarop de aanbestedingsregels van toepassing zijn. De 

NRO/NWO is wel verplicht de aanbestedingsregelgeving na te leven zodra zij leveringen of diensten 

inkoopt op de commerciële markt. 

 

Education Lab is een onderzoeksnetwerk dat veel kennis heeft opgebouwd over het doen van 

onderzoek naar effectieve interventies in het onderwijs. Dit onderzoeksnetwerk heeft veel kennis van 

de Nederlandse context en is in die zin uniek in Nederland. Op de markt bestaat geen partij met een 

vergelijkbaar netwerk, kennisniveau en onderzoeksvaardigheden. De activiteiten die Education Lab 

met de overheidssteun uitvoert wordt niet aangemerkt als een overheidsopdracht, waarop de 

aanbestedingsregels van toepassing zijn. De opbrengst van de activiteiten komt niet ten goede aan 

het ministerie van OCW, maar aan alle scholen in Nederland. Zij kunnen met de door het onderzoek 

beschikbaar gekomen kennis interventies kiezen gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

Ook kan de subsidieontvanger zonder derden de activiteiten niet succesvol uitvoeren. Er is evenmin 

risico op staatssteun, omdat Education Lab een verzameling is van onderwijsinstellingen die niet 

worden beschouwd als ondernemingen op een economische markt en het voor organisaties uit 

andere lidstaten niet mogelijk is zonder een vergelijkbaar netwerk de activiteiten rendabel uit te 

voeren.  

 

 

 
103 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-32113.html 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-32113.html
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/ 5 Financiële onderbouwing 

 

 

  

Hoofdbegroting 2022 2022 – 2023 2023 – 2024 2024 – 2025 Gemiddeld  / jaar Totaal

Totale subsidie richting PO 1.363.809€         4.528.251€      5.358.747€     25.789.457€            191.777.006€      

Totale subsidie richting VO 2.259.201€         10.799.534€    11.458.776€   20.792.410€            170.064.384€      

Totale uitvoerende kosten 2.637.760€     7.431.428€         10.143.982€    13.380.559€   12.397.775€            120.378.153€      

Bureau

Algemeen 5 8 9 9 9

Kennishub 0 1 1 3 3

O&O activiteiten 0 1 2 3 4

Budget 1 1 1 2 2

Totaal FTE 5 10 12 15

Subtotaal/jaar 600.000 1.119.800 1.347.221 1.793.462 2.040.720 19.145.521

Opleiden expertleraren

PO 5 5 5 8 68

VO 5 5 5 5 50

Subtotaal po geïndexeerd 44.955 45.764 46.588 76.040 669.586

Subtotaal vo geïndexeerd 53.750 54.718 55.703 59.861 583.199

Subtotaal/jaar 98.705 100.482 102.291 135.901 1.252.785

Coördineren van cursussen door aanbieders

PO school 10 10 10 19 160

Subtotaal kosten PO geïndexeerd 141.950€            144.505€          147.106€        294.782 2.497.036€           

VO school 10 10 10 19 160

Subtotaal kosten VO geïndexeerd 163.939€            166.890€          169.894€        340.445 2.883.840€           

Coördineren van bekende bewezen effectieve leertrajecten door aanbieders

PO school 10 10 10 53 400

Subtotaal kosten PO geïndexeerd 404.187€            411.462€          418.868€        2.396.247 18.008.248€        

VO school 10 10 10 23 190

Subtotaal kosten VO geïndexeerd 477.483€            486.077€          494.827€        1.221.473 10.008.695€        

NRO

Landelijke kennisdeling personeel 1.934.200€         2.072.648€      2.215.453€     2.298.427 22.311.292€        

Landeljke kennisdeling materieel 249.410€            461.164€          1.471.694€     1.226.377 10.766.904€        

Onderzoek en evaluatie personeel € 500.856 € 259.081 € 1.284.963 1.077.029 € 9.584.100

Totaal NRO € 2.684.466 € 2.792.893 € 4.972.111 4.601.832 € 42.662.296

Verbetercultuurtrajecten

Ontwikkelkosten pilotfase

Ontwikkelen opzet voor eerste twintig scholen 2

Monitoren pilotfase 20

Subtotaal ontwikkelkosten pilotfase 309.760€        

PO school Aantal te bereiken scholen

Verbetertrajecten door aanbieder 10 80 80 54 550

Train de trainer trajecten door aanbieder 0 0 0 7 48

Jaarlijkse bijeenkomst met bereikte scholen 10 80 80 61 598

Subtotaal PO scholen geïndexeerd 487.541 3.970.530 4.042.000 3.070.287 29.992.078

VO school Aantal te bereiken scholen

Verbetertrajecten door aanbieder 10 80 80 29 370

Train de trainer trajecten door aanbieder 0 0 0 3 18

Jaarlijkse bijeenkomst met bereikte scholen 10 80 80 31 388

Subtotaal VO scholen geïndexeerd 1.436.520 11.699.020 11.909.603 4.563.171 56.987.338

Co-creatie labs

Onderzoekskosten

Subtotaal onderzoekskosten geïndexeerd 1.547.360€         1.575.212€      2.405.349€     2.795.734 25.098.058€        

Subtotaal vergoeding voor scholen geïndexeerd 916.624€            916.624€          1.374.936€     1.505.882 13.749.356€        

Algemene kosten geïndexeerd 71.260€              93.269€            52.749€           17.558 340.181€              

Train de trainertraject door lab Aantal te bereiken scholen

PO 0 0 0 8 54

VO 0 0 0 8 54

Subtotaal Co-creatie labs geïndexeerd 2.535.244€         2.585.105€      3.833.034€     4.529.270 40.658.274€        

Begeleiding door O&O scholen

PO school Aantal te bereiken scholen

Bekend leertraject door expertleraar 0 25 50 182 1350

Verbetercultuurtraject door expertleraar 0 0 0 86 600

Effectieve methode uit Lab door expertleraar 0 0 0 105 735

Subtotaal PO scholen geïndexeerd 0 516.585 1.051.766 9.406.665 67.415.008

VO school Aantal te bereiken scholen

Bekend leertraject door expertleraar 0 5 10 30 225

Verbetercultuurtraject door expertleraar 0 0 0 13 90

Effectieve methode uit Lab door expertleraar 0 0 0 42 294

Subtotaal VO scholen geïndexeerd 0 237.471 483.491 4.073.403 29.234.780

Kosten  extra activiteiten OCW

DUO en DUS-I 1.000.000€     1.000.000€         500.000€          500.000€        500.000 6.500.000€           

Beleidsmatige capaciteit (APK) 478.000€        478.000€            478.000€          239.000€        239.000 3.346.000€           

Begeleiding aanbesteding 250.000€        500.000€              

Totaalkosten geïndexeerd 1.728.000€     1.504.604€         1.013.525€      779.629€        876.875 11.163.884€        

Excellente variant: aanvullend opschalingsbudget

In oplopende vorm 25.000.000 150.000.000€      

2022 2022 – 2023 2023 – 2024 2024 – 2025 Totaal

Subtotaal algemeen geïndexeerd 2.637.760€     6.927.490€         6.822.121€      10.003.300€   31.761.290 248.719.701€      

Subtotaal po geïndexeerd , 1.536.944€         5.547.158€      6.393.796€     16.095.683 126.147.676€      

Subtotaal vo geïndexeerd 2.590.004€         13.102.488€    13.800.985€   11.122.670 107.352.166€      

Totaal/jaar geïndexeerd 2.637.760€     11.054.438€       25.471.767€    30.198.081€   58.979.642 482.219.543€      

Tabel 4. Financiële onderbouwing van de verschillende activiteiten. 
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5.1 Begroting 

De totale maximale kosten van bovenstaande excellente variant van Ontwikkelkracht, als alle 

ambities worden gehaald, bedragen €482.219.543. Hiervan bestaat €191.777.006 uit subsidie richting 

de deelnemende PO scholen en €170.064.384 uit subsidie richting deelnemende VO scholen. De 

algemene kosten om Ontwikkelkracht uit te voeren bedragen in totaal €120.378.153. Per jaar zijn alle 

kosten met 1,8% geïndexeerd.  

 

Wanneer wordt gekozen voor de basisvariant, en de €150.000.000 extra investering voor de laatste 

zes jaar niet wordt meegerekend, zijn de kosten lager. De totale maximale kosten van bovenstaande 

basisvariant van Ontwikkelkracht bedragen €332.219.543. Hiervan bestaat  €116.777.006 uit subsidie 

richting de deelnemende PO scholen en  €95.064.384 uit subsidie richting deelnemende VO scholen. 

De algemene kosten om Ontwikkelkracht uit te voeren bedragen in totaal €120.378.153. Per jaar zijn 

alle kosten met 1,8% geïndexeerd.  

5.1.1 Fasering begroot 

Ontwikkelkracht werkt met een groeimodel. Na de eerste drie jaren in de onderzoeksfase, wordt 

bepaald welke interventies worden opgeschaald op basis van kosteneffectiviteit. Kosteneffectiviteit 

zal ook gedurende de laatste 7 jaren de belangrijkste overweging zijn voor opschaling van 

interventies. In de begroting is dit op de volgende wijze vormgegeven: 

 Voor de eerste drie jaar zijn de vastgelegde activiteiten begroot. 

 Voor de opschalingsfase zijn alle interventies begroot alsof ze even effectief zijn. Het aantal 

interventies waarop begroot is, is te vinden in bijlage A8.  

 De kosten die horen bij deze aantallen bepalen het financieel kader waarbinnen in de 

opschaalfase de werkzame en meest kosteneffectieve interventies ingezet kunnen worden. 

5.1.2 Compensatie uren onderwijspersoneel 

Uren die onderwijspersoneel besteedt aan activiteiten binnen Ontwikkelkracht kunnen vergoed 

worden. Voor het volgen van cursussen, leertrajecten of het aanleren van verbetercultuurtrajecten 

wordt 50% van de uren vergoed. De hiervoor gehanteerde tarieven zijn standaard tarieven binnen 

het onderwijsdomein: PO €46 per uur en VO €55 per uur. 

 

Wanneer onderwijspersoneel zelf ander onderwijspersoneel traint, zoals door O&O-scholen wordt 

gedaan, worden de volledige uren vergoed. Ook wanneer onderwijspersoneel de training ontvangt 

om zelf trainer te worden, worden de volledige uren vergoed. Vanaf het moment dat iemand zelf 

mag trainen (en dus expertleraar of expertcoach is), wordt het gerekende tarief met 15% verhoogd. 

Dit is om de stap in een schaal omhoog recht te doen. Dit komt gemiddeld neer op totaal PO €53 per 

uur en VO €63 per uur. De totale investering per school en leerling zijn voor Ontwikkelkracht  

         

 

 

 

 

 

 

 

Investering in het onderwijs

PO

Compensatie voor gemaakte uren € 116.777.006

Totale investering per school € 19.067

Totale investering per leerling € 79

VO

Compensatie voor gemaakte uren € 95.064.384

Totale investering per school € 74.654

Totale investering per leerling € 115

Investering in het onderwijs

PO

Compensatie voor gemaakte uren € 191.777.006

Totale investering per school € 30.403

Totale investering per leerling € 126

VO

Compensatie voor gemaakte uren € 170.064.384

Totale investering per school € 139.880

Totale investering per leerling € 215

Tabel 5. Basisvariant. Tabel 6. Excellente variant. 
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5.1.3 Ontwikkelkrachtbureau 

Voor de bemensing van het Ontwikkelkrachtbureau is een gemiddelde van €100.000 per FTE 

gekozen, naar voorbeeld van de gemiddelde kosten per FTE bij NRO. Het Ontwikkelkrachtbureau 

groeit gedurende jaren naar in totaal 16 FTE. Daarnaast is een budget vrijgehouden voor de inkoop 

van ICT en andere diensten. Dit budget groeit van €100.000 in de pilot- en evaluatiefase naar 

€200.000 vanaf de opschalingsfase.  

Opleiden van expertleraren 

Voor het opleiden van expertleraren zijn mensen beschikbaar binnen het Ontwikkelkrachtbureau. 

Hiervoor wordt gerekend met €70 per uur. Gebaseerd op tarieven van NRO. Deze opleidingen kosten 

in totaal 24 contacturen. Deze uren worden voor de helft gecompenseerd voor deelnemend 

onderwijspersoneel met bovengenoemde tarieven. 

Kosten door lerarenopleiders of trainers 

Cursussen 

Voor het geven van cursussen aan onderwijspersoneel is gerekend met een markttarief van €100 per 

uur. Deze cursussen hebben in totaal zo’n 18 contacturen. Deze uren worden voor de helft 

gecompenseerd voor deelnemend onderwijspersoneel.  

 

Leertrajecten in bekende bewezen effectieve aanpakken 

Voor de leertrajecten is ook gerekend met een markttarief van €100 per uur. De contacturen zijn 

hiervan ook 18 uur. In totaal is de studielast voor deelnemend onderwijspersoneel 80 uur. Hiervan 

worden de uren voor de helft gecompenseerd. 

5.1.4 NRO 

Kennispleinen 

De kosten voor het ontwikkelen van nieuwe en sterk uitgebreide kennispleinen omvatten circa 

€30.000 per thema.104 Deze kosten bestaan uit een combinatie van NRO-personeel, inzet externe 

deskundigen en materiële kosten. Uitgaande van een schatting van 60 thema’s, komt het 

totaalbedrag op 60 * €30.000 = €1.8M. Voor de doorontwikkeling van het digitaal landelijk 

kennisknooppunt op basis van gebruikerservaringen is een combinatie nodig van NRO-personeel en 

een externe opdracht. Hiervoor is een stelpost van €250.000 opgenomen. 

 

Kennisrotonde 

Door Ontwikkelkracht zullen de vragen richting de kennisrotonde toenemen, onder meer omdat 

scholen in de onderzoeks- en verbetercultuurtrajecten meer evidence-informed gaan werken. De 

verwachting is dat dit circa 340 extra vragen voor de periode van 10 jaar zijn. Kosten per vraag aan de 

kennisrotonde zijn circa €10.000. 340 (vragen) à €10.000 (bedrag per vraag) maakt een totaal van 

€3.4M.  

 

Nieuwe kennisproducten 

Praktisch bruikbare nieuwe materialen omvatten allerlei soorten nieuw ontwikkelde materialen die 

onderwijsprofessionals helpen om kennis uit onderzoek te gebruiken. Naast de ontwikkeling van 

 

 
104 Normaliter zijn de kosten per kennisplein €50.000. De verlaging van het bedrag naar €30.000 is doordat nieuwe producten als 

guidance reports ontwikkeld worden (zoals beschreven bij ‘bruikbare materialen’). Daardoor hoeven geen toegankelijke 

samenvattingen meer te worden geschreven. 
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producten, omvatten deze kosten ook communicatie-activiteiten voor het vergroten van het bereik. 

De kosten zullen afhankelijk zijn van het soort en de omvang van producten die ontwikkeld worden. 

Ter indicatie: 

 Bij de Education Endowment Foundation komen de guidance reports tot stand door een team van 

6 personeelsleden met een buitenring van experts. Dit omvat circa €1.000.000 per jaar aan 

personeelslasten. 

 De 3 in Nederland ontwikkelde guidance reports kostten €100.000 per stuk. Voor ontwikkeling 

van 6 guidance reports per jaar zijn de kosten €600.000. 

 Naast guidance reports zijn ook andere producten gevraagd, zoals praktijkvoorbeelden en video’s. 

Geschatte kosten: €25.000 per thema. 

 Uitgaand van de geschatte ontwikkeling van 6 thema’s per jaar voor de periode van 10 jaar: 6 * 10 

* €125.000 = €7.500.000. 

 

Naar schatting bedraagt hiervan zo’n 80% personele kosten (personeel van NRO zelf en deskundigen 

die NRO inhuurt) en 20% materiële kosten: 

 Personele kosten: 0,8 * 7.500.000 = 6.000.000 / 6 fte per jaar. 

 Materiële kosten: 0,2 * 7.500.000 = 1.500.000.  

 

Interventiedatabank 

Tijdens het Nationaal Programma Onderwijs voert het NRO een verkenning uit naar het opzetten van 

een interventiedatabank. Om deze interventiedatabank op te bouwen op basis van (meta-)reviews 

zijn de volgende middelen benodigd:  

 Het opbouwen van een interventiedatabank gaat conform hoge kwaliteitsstandaarden, zoals 

andere kennisinstituten als EEF of NJI die gebruiken. De EEF heeft voor de ontwikkeling van hun 

Teaching and Learning Toolkit 6 fulltime wetenschappers in dienst en circa 20 parttimers 

betrokken. In dit voorstel gaan uit van 6 onderzoekers. Dit omvat €600.000 per jaar. 10 * €600.000 

= €6.000.000. 

 De kosten voor meta-reviews en/of andere analysetechnieken bedragen €120.000 per metareview 

(inclusief BTW). Uitgaande van 40 metareviews bedragen de totale kosten €4.800.000. 

 De kosten voor de technische ontwikkeling van de interventiebank bedragen €100.000. Dit omvat 

onder meer de inhuur van ICT-expertise. 

 

Landelijke kennisdelings-/netwerkbijeenkomsten over belangrijke thema’s en op basis van 

behoeften leraren en scholen 

De kosten van de landelijke bijeenkomsten over de belangrijkste onderwijsthema’s bedragen 

€3.000.000 over de gehele periode. Met 15 grote congressen van elk €200.000. 

 

Opzetten en onderhouden van landelijke thematische netwerken 

Voor het opzetten en onderhouden van landelijke thematische netwerken rond de belangrijkste 

onderwijsthema’s wordt een stelpost van €300.000 per jaar (3 FTE) opgenomen. 

 

Onderzoek naar trajecten onderzoeks- en verbetercultuur 

Voor dit onderzoek wordt een voorstudie uitgezet van €242.000 euro (inclusief BTW) om te 

onderzoeken hoe een onderzoeks- en verbetercultuur het beste gemeten kan worden. Van dit 

bedrag wordt 6% bureaukosten voor het NRO ingehouden (€14.520). In het plan wordt ruimte 

geboden om 4 aanpakken te ontwikkelen om de onderzoeks- en verbetercultuur op scholen te 

versterken. Per onderzoek wordt gemiddeld uitgegaan van een omvang van €1.815.000 (inclusief 

BTW). Het bedrag is als volgt opgebouwd: 
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 €798.600 voor onderzoek (twee onderdelen: onderzoeks- en verbetercultuur school en leerwinst 

leerlingen); inclusief ontwikkeling (nieuw) meet-instrumentarium, afname metingen, betaling 

controlescholen, verwerking gegevens en rapportage; 

 €108.900 (=6% van €1.815.000) voor het NRO-bureau. 

 

Evaluatie O&O-scholen, co-creatielabs en NRO 

 Voor de evaluatie naar de O&O-scholen is de verwachting dat dit vanaf 2025 plaatsvindt. Hiervoor 

is in totaal een stelpost van €1.210.000 begroot. Het bedrag is inclusief 6% bureaukosten voor het 

NRO (€72.600). 

 Voor het evaluatieonderzoek naar de co-creatie labs is €907.500 begroot (inclusief BTW). Dit 

bedrag is inclusief 6% bureaukosten voor het NRO (€54.450). 

 Het evaluatieonderzoek naar de activiteiten van het NRO m.b.t. kennisdeling wordt als extra 

onderdeel meegenomen in de al geplande externe evaluaties van het NRO in 2024 en 2028. 

Hiervoor wordt een stelpost van €100.000 opgenomen, exclusief BTW. Het bedrag inclusief BTW 

bedraagt €121.000. Hier is geen sprake van 6% bureaukosten voor het NRO, omdat de evaluatie 

door een externe partij wordt uitgevoerd. 

 

Post onvoorzien voor onderzoek 

Naast bovenstaande is een post onvoorzien onderzoek en evaluatie van €2.500.000 opgenomen, 

verdeeld over de 10 jaar. Dit is inclusief 6% bureaukosten NRO. 

5.1.5 Verbetercultuurtrajecten 

 Alle leraren doen mee op een school. Voor het PO is dit gemiddeld 15 FTE, voor VO 41 FTE. De 

tijdsinvestering is 2 uur per week. Voor schoolleiders kost het 6 uur per week in jaar 1 en 3 uur 

per week in jaar 2. Ook hier wordt 50% van de uren gecompenseerd. 

 De externe begeleiding per school is €100 euro excl. BTW per uur. 

 Per jaar wordt ook een bijeenkomst georganiseerd per bereikte school. De kosten van de externe 

begeleiding hiervan zijn €1.963 voor een dag. De uren voor deze dag worden ook voor de helft 

gecompenseerd voor het onderwijspersoneel.  

5.1.6 Co-creatie labs 

De kosten voor de Co-creatie labs zijn gebaseerd op totaal 6 labs, waarvan er 2 in 2022 starten en de 

andere 4 gedurende de looptijd door NRO worden aanbesteed. 

 Per co-creatie lab doen 100 tot 200 scholen mee. In totaal hebben na 10 jaar ongeveer 1.000 

scholen meegedaan aan een van de co-creatie labs.  

 Per co-creatie lab wordt ongeveer 5 interventies ontworpen en onderzocht, wat uitkomt op een 

totaal van 30 interventies. De hoeveelheid bewezen effectieve interventies moet blijken uit de 

evaluatie.  

 Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen scholen die regulier participeren met de co-creatie labs 

en scholen die actief een rol krijgen in de co-creatie. Per lab krijgen gemiddeld 5 scholen zo’n 

actieve rol. Deze scholen krijgen een vergoeding, gebaseerd op hun intensievere rol. Hiervoor is 

ongeveer 1 FTE per school vrijgemaakt.  

 Voor regulier deelnemende scholen wordt voor 1 persoon ongeveer een halve dag gerekend. De 

helft van deze uren wordt vergoed.  

 Tot slot zijn er algemene kosten, deze zijn voor methodologische ondersteuning van de labs op 

co-creatie methodieken en de advisering en coaching van nieuwe labs. 
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 De onderzoeken worden gedaan door onderzoekers van verschillende universiteiten, op basis van 

de VSNU-tarieven: 

 

Als gevolg van de labs ontstaan werkzame methodieken en interventies. Ook hiervoor worden O&O-

scholen opgericht. De kosten hiervan zijn: 

 Begeleidingskosten door de begeleider van het Lab à €100 per uur met in totaal 32 contacturen.  

 De uren van de deelnemende leraren worden hierin volledig vergoed.  

5.1.7 Begeleiding door O&O-scholen 

O&O-scholen leiden nieuwe scholen op in bewezen effectieve methoden of interventies. Hierin zijn 

drie verschillende vormen: 

 Bekende bewezen effectieve leertrajecten. Hiervoor zijn 24 contacturen en in totaal 80 studie-

uren voor het deelnemend onderwijspersoneel. 

 Verbetercultuurtrajecten. Hiervoor zijn 80 contacturen, met geen extra studie-uren voor het 

onderwijspersoneel.  

 Effectieve methode of interventie uit een van de co-creatie labs. Hiervoor zijn ook in totaal 80 

contacturen, zonder extra studie-uren. 

De uren voor de expertleraren worden volledig vergoed. De uren voor het deelnemend 

onderwijspersoneel wordt voor de helft vergoed. Dit gaat op basis van de hierboven omschreven 

tarieven.  

5.1.8 Ministerie van OCW 

Voor de uitvoering van dit voorstel is extra inzet nodig vanuit OCW om de volgende werkzaamheden 

uit te kunnen voeren:  

• Opstart en verdere uitwerking van het voorstel Ontwikkelkracht. Dit zijn werkzaamheden 

zoals het uitwerken van (subsidie)regelingen, (Europese) aanbestedingen, publicaties in de 

Staatscourant, opzetten van een rechtspersoon voor het Ontwikkelkrachtbureau.  

• Opzetten van de programmaraad en het voeren van het secretariaat van deze 

programmaraad. 

• Uitvoeren van de subsidieregelingen. Dit zijn werkzaamheden die DUS-I naar verwachting 

gaat uitvoeren. De werkzaamheden betreffen het beoordelen van subsidieaanvragen, de 

uitbetaling van subsidies aan aanvragers en de verantwoording over de activiteiten.  

  

De uitvoeringskosten van DUO/DUS-I zijn in de eerste 2 jaar hoger, omdat in die jaren de 

subsidieregelingen moeten worden opgesteld. Ook de uitvoeringskosten voor de beleidscapaciteit 

van OCW zijn in de eerste jaren hoger, omdat in die jaren het zwaartepunt van uitvoering zal liggen. 

Functie Aantal Kosten

PhD 2 € 140.000

Junioren 2 € 130.000

Postdocs 2 € 160.000

Senioren 2 € 200.000

Hoogleraar 1 € 130.000

Totaal € 760.000

Tabel 5. Tariefstelling onderzoekers. 
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In de eerste 2 jaar zal de rechtspersoon van het uitvoerend Ontwikkelkrachtbureau moeten worden 

opgezet bijvoorbeeld.  

  

Voor de uitvoeringskosten van DUO/DUS-I zijn eerdere uitvoeringskosten bij vergelijkbare regelingen 

gebruikt als bron voor de raming.  

  

Voor de extra beleidscapaciteit OCW is uitgegaan van 2x fte schaal 11 (€85.000), 2x fte schaal 12 

(€98.000) en 1 fte schaal 13 (€112.000) voor de eerste 2 jaren. Na 2 jaar neemt dit af naar naar 1 fte 

schaal 11, 1 fte schaal 12 en 0,5 fte schaal 13. 

5.2 Bekostigingsmix 

Financiële bijdragen van deelnemende partijen 

Scholen co-financieren deelname aan leertrajecten, verbetercultuurtrajecten en co-creatie labs, tenzij 

ze zelf een dienst leveren aan andere scholen als O&O-school. Er zijn geen andere partijen die 

financieel bijdragen aan dit voorstel. 

Publieke additionaliteit 

Scholen in het funderend onderwijs ontvangen publieke bekostiging voor het aanbieden van goed 

onderwijs voor iedere leerling. Schoolbesturen hebben onvoldoende mogelijkheden om budget aan 

te wenden voor omvangrijke schooloverstijgende investeringen, zoals door dit voorstel mogelijk 

wordt gemaakt. Daarnaast hebben individuele scholen onvoldoende slagkracht het hier voorgestelde 

nodige lerende en innovatieve ecoysteem te ontwikkelen.  

  

Bestaande middelen voor kennisdeling zoals verstrekt aan het Nationale Regieorgaan 

Onderwijsonderzoek zijn ontoereikend. Op de huidige activiteiten en de NPO kenniscommunity 

activiteiten wordt wel voortgebouwd. Ontwikkelkracht sluit goed aan op de activiteiten van deze en 

andere organisaties die een bijdrage leveren aan de realisatie van het voorstel. 

Private additionaliteit 

De private additionaliteit van dit voorstel is niet aanwezig, aangezien het bedrijfsleven onvoldoende 

belang ziet in investeringen in het funderend onderwijs, aangezien dit primair een taak van de 

rijksoverheid is. 

Financieel risico 

Wanneer dit voorstel wordt gehonoreerd dan worden genoemde middelen in dit voorstel toegevoegd 

aan de OCW begroting. Het ministerie van OCW is ervoor verantwoordelijk dat de kosten van dit 

voorstel binnen de gestelde budgettaire kaders blijven. Om dit te bereiken worden subsidieplafonds, 

subsidievoorwaarden en jaargrenzen opgenomen in instrumenten als (subsidie)regelingen en 

offertes voor aanbestedingen. 
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5.3 Uitfinanciering 

5.3.1 Financieringslijnen 

OCW is opdrachtgever en financiert alle partijen. Hierin bestaan 4 partijen die middelen ontvangen: 

 Het Ontwikkelkrachtbureau ontvangt van OCW middelen voor personeelskosten. Daarnaast heeft 

het een kleine pot voor de inkoop van ICT en andere diensten. 

 Uitvoerende partijen van de onderzoeks- en verbetercultuurwerkwijzen ontvangen van OCW de 

middelen voor het aanbieden van de verbetercultuurtrajecten. 

 Education Lab NL ontvangt van OCW de middelen voor het uitvoeren van 2 thematische co-creatie 

labs. 

 NRO ontvangt van OCW de middelen voor de uitvoering van hun activiteiten in het ontwikkelen en 

delen van kennis middels een instellingssubsidie 

 OCW stelt, in samenwerking met het NRO en de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van 

de ministeries van OCW en VWS, middelen beschikbaar voor de uitvoering van onderzoeken, co-

creatie labs en kennisproducten. 

 OCW stelt middelen beschikbaar ter compensatie van de bestede uren door deelnemende 

scholen. 

 OCW stelt middelen beschikbaar ter compensatie van de bestede uren door O&O-scholen.  

5.3.2 Open calls en aanbestedingen 

Voor de uitvoering van onderzoeken, co-creatie labs en kennisproducten worden aanbestedingen 

uitgezet. Deze worden uitgevoerd door de NRO. Dit gaat via de reguliere aanbestedingsprocedures.  

5.4 Niet structureel 

De investering voor Ontwikkelkracht loopt van gunning 2022 tot en met 31 augustus 2032. Zo is er 

een eerste aanloopperiode tot het schooljaar 2022 – 2023, waarna 10 volle schooljaren worden 

geïnvesteerd in het onderwijs. Binnen deze periode worden alle structurele effecten behaald in het 

onderwijs. We gaan alleen juridische verplichtingen aan voor incidentele financiering voor de looptijd 

van programma’s. Na de looptijd kunnen alle activiteiten komen te vervallen, indien er geen 

meerwaarde is om deze te continueren.  

 

Na deze periode worden alle activiteiten geëvalueerd, en de volgende in principe niet voortgezet: 

 Het Ontwikkelkrachtbureau 

 De activiteiten van NRO buiten hun gebruikelijke portefeuille 

 Het aanbieden van cursussen aan onderwijspersoneel door externe aanbieders 

 Het aanbieden van leertrajecten van bekende bewezen effectieve aanpakken externe aanbieders 

 De Groeikracht verbetercultuurtrajecten 

 De co-creatie labs 

 

Mocht er een wens zijn om door te gaan, dan zijn de O&O scholen de belangrijkste kandidaat voor 

continuering, vanwege de kosteneffectiviteit en de uitbreiding van loopbaanmogelijkheden voor 

leraren en schoolleiders. De impuls uit Ontwikkelkracht zorgt voor een groot netwerk van O&O-

scholen. Wanneer uit de eindevaluatie voldoende meerwaarde blijkt, kan na afloop 2,5% van de PO 

en VO scholen als O&O-scholen behouden worden. Dit komt neer op 165 PO scholen en 36 VO 
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scholen. Deze kunnen per jaar 4 andere scholen opleiden. Dit betekent dat de volgende activiteiten 

worden voortgezet bij een positieve eindevaluatie: 

 O&O-scholen die andere scholen begeleiden in het leren van bewezen effectieve aanpakken. Voor 

het PO gaan we uit van 660 te bereiken scholen per jaar en voor het VO van 144 scholen per jaar. 

Omdat PO scholen gemiddeld kleiner zijn, is hier gekozen voor 10 te trainen leraren. Voor VO is 

dit gemiddeld 20 per training.  

 De ondersteuners voor expertleraren en de netwerkmanagers van O&O-scholen, uit het 

Ontwikkelkrachtbureau, worden als beleidsfuncties aan het ministerie van OCW toegevoegd. 

 

In totaal komt dit neer op €36.006.437 per jaar. De kosten hiervan kunnen deels door het 

onderwijsveld worden gedragen danwel om politieke besluitvorming en mogelijke herprioritering van 

budgetten vragen. Daarnaast kan dit voorstel tot hogere onderwijsdeelname leiden. De effecten 

daarvan zijn lastig te kwantificeren. Daarnaast kunnen hogere leerwinsten ook leiden tot hogere 

niveaus binnen de bestaande opleidingen, waarbij de verhoudingen tussen opleidingen intact blijft. 

In dat geval zijn de effecten op onderwijsdeelname kostenneutraal.  

 

 
Tabel 6. Kosten continuering O&O-scholen na afloop van het Ontwikkelkrachtprogramma (2032).  

 

 

 

Na Groeifonds Na Groeifonds

Trainer en ondersteuner voor expertleraren 2 FTE

Netwerkmanagers O&O netwerken 2 FTE

Subtotaal/jaar € 478.121

PO school Kosten Uurtarief (ex btw) Personen Dagen per persoon

Bekend leertraject door expertleraar 38.339€            660 trajecten

Begeleidingskosten door expertleraar 1.539€              53 1 3

Kosten uren deelnemende leraren en schoolleiders 36.800€            46 10 10

Subtotaal PO scholen geïndexeerd 15.729.963

VO school Kosten Uurtarief (ex btw) Personen Dagen per persoon

Bekend leertraject door expertleraar 45.830€            144 trajecten

Begeleidingskosten door expertleraar 1.830€              63 1 3

Kosten uren deelnemende leraren en schoolleiders 44.000€            55 20 10

Subtotaal VO scholen geïndexeerd 19.798.353

Aan PO 15.729.963

Aan VO 19.798.353

Totaal 36.006.437
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/ 6 Effect analyse: maatschappelijke 

baten 

6.1 BBP-effect 
 

Voor dit voorstel is een effectenanalyse uitgevoerd door SEO economisch onderzoek (zie bijlage A.10) 

Daarbij zijn de verwachte effecten uitgedrukt in veronderstelde leerwinst, structurele en incidentele 

bbp-effecten, gebaseerd op effectiviteitsonderzoek naar soortgelijke maatregelen als hier 

voorgesteld. Hier beschrijven we eerst de basisvariant en daarna de effecten van de excellente 

variant. De totale return on investment voor de structurele effecten van de basisvariant is 3,0.  

 

 
Tabel 7. Veronderstelde leerwinst. Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021). 

 

Daarnaast schat SEO het aantal bereikte leerlingen als volgt in: 

 

 
Tabel 8. Verondersteld aantal leerlingen. Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021). 
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6.1.1 Omvang structurele bbp-effect 
 

De omvang van het structurele bbp-effect bedraagt €20.474.660 na 20 jaar, €77.521.702 na 30 jaar en 

€107.662.309 in de steady state, zoals in onderstaande tabel te zien is. De return on investment 

bedraagt 0,6 na 20 jaar, 2,1 na 30 jaar en 3,0 in de steady state.  

 

 
Tabel 9. Resultaten doorrekening bbp-effect. Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021). 

 

6.1.2 Omvang incidentele bbp-effect 
Bovenstaande tabel laat ook het incidentele bbp-effect zien: €19.675.279 na 10 jaar, €64.507.432 na 

20 jaar en €84.246.770 na 30 jaar. Daarmee bedraagt de return on investment 0,3 na 30 jaar. 

6.1.3 Excellente variant 

Deze excellente variant van het voorstel investeert € 150 mln. extra door het intensiever opschalen 

van succesvolle innovaties. Voorwaarde is dat na vier jaar voldoende absorptiecapaciteit gebleken is. 

Het bereik van het voorstel neemt toe, waardoor 65 procent van alle po-scholen een impuls krijgt en 

128 procent van alle vo-scholen (wat betekent dat 28 procent van de vo-scholen meerdere impulsen 

krijgen). De totale kosten tijdens de investeringsperiode stijgen hierdoor naar € 482,2 mln. Als deze 

excellente variant een succes is en besloten wordt om na tien jaar de activiteiten uit het voorstel te 

blijven ondersteunen, zal dat structurele kosten van in totaal op € 66 mln. per jaar met zich 

meebrengen.  

 

 
Tabel 102. Resultaten doorrekening bbp-effecten excellente variant. Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021). 

De baten van de excellente variant bestaan in de investeringsfase uit een groter bereik van kinderen, 

waardoor de incidentele baten toenemen tot € 275,3 mln. naar dertig jaar (Tabel 6). De return on 

investment is 0,7 (na 10 jaar is deze 0,1, na 20 jaar 0,4, na 30 jaar 0,6). De baten in de steady state 
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bestaan uit het invoeren van effectievere innovaties. Hierdoor zijn de baten in de steady state gelijk 

aan € 161,5 mln. De return on investment is 2,4 (na 10 jaar is deze 0, na 20 jaar 0,5, na 30 jaar 1,8).  

 

6.1.4 Externe onzekerheden 
Een aantal in de strategische onderbouwing benoemde onzekerheden kan effect hebben op de 

schatting van de bbp-effecten. Wanneer de omvang van het lerarentekort substantieel groter wordt, 

zal de absorptiecapaciteit van scholen afnemen. Op dit moment manifesteert het lerarentekort zich 

op een beperkt aantal scholen, met name binnen grote steden. Wanneer het lerarentekort toeneemt 

zullen deze en soortgelijke scholen minder intensief kunnen deelnemen aan de verschillende 

activiteiten, zoals de leertrajecten, verbetercultuurwerkwijzen of co-creatie labs. 

 

6.2 Kwalitatieve onderbouwing bbp-effect 
6.2.1 Aannames en redeneerlijnen bbp-effect 
Voor de kwalitatieve onderbouwing van de bbp-effecten hanteren we de volgende aannames: 

• Een hogere leerwinst leidt tot bbp-groei. 

• Meer kennis over bewezen effectieve aanpakken leidt tot hogere leerwinst. 

• Professionalisering van leraren en schoolleiders leidt tot hogere leerwinst. 

• Een sterke verbeter- en onderzoekscultuur leidt tot meer toepassing van wetenschappelijke 

inzichten over wat werkt . 

 

Redeneerlijn 1: meer kennis over bewezen effectieve aanpakken leidt tot hogere leerwinst 

Scholen die weten welke bewezen effectieve aanpakken er zijn, zijn eerder geneigd deze toe te 

passen. Onderzoek laat zien dat daar bij schoolleiders nog substantieel verbeterpotentieel zit. 

Toepassing van bewezen effectieve aanpassing leidt tot hogere leerwinsten, zo zien we op individueel 

niveau en voor nationale onderwijssystemen. 

 

Redeneerlijn 2: professionalisering van leraren en schoolleiders leidt tot hogere leerwinst 

Voor het integreren van bewezen effectieve aanpakken in de eigen school is meer nodig dan alleen 

het lezen van een publicatie. Daarom bieden professionaliseringstrajecten scholen de mogelijkheid 

om de toepassing van deze aanpakken en werkwijzen zich eigen te maken, zodat het eigen onderwijs 

continu verbeterd kan worden.  

 

Redeneerlijn 3: een sterke verbeter- en onderzoekscultuur leidt tot meer toepassing van 

wetenschappelijke inzichten over wat werkt 

Het werken in een verbeter- en onderzoekscultuur levert leraren, lerarenteams en schoolleiders een 

structuur en cultuur op waarin sneller wetenschappelijke inzichten worden opgedaan én toegepast, 

op een samenhangende wijze binnen de school. 

 

Activiteiten gericht op het ontsluiten en creëren van kennis zijn daarbij voorwaardelijk. 
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Figuur 11. Theory of Change voor Ontwikkelkracht. 

6.2.2 Toekomstbestendigheid en groeipotentieel 
De toekomstbestendigheid van dit voorstel wordt in economische zin geïllustreerd door berekening 

van de structurele en incidentele bbp-effecten voor de komende decennia. Daarnaast biedt dit 

voorstel een stevig fundament om een Nederlandse kennisinfrastructuur voor het onderwijs op door 

te ontwikkelen, indien de behoefte blijvend is. 

 

6.2.3 Maatschappelijke kansen 
Dit voorstel biedt verschillende maatschappelijke kansen. Op strategisch niveau geeft het scholen 

meer regie over hun eigen professionalisering en over onderzoek. Daarnaast levert het bijdrages aan: 

• de ontwikkeling van leerlingen; 

• het lerarentekort, door het beroep van de leraar aantrekkelijker te maken; 

• het schoolleiderstekort, door het beroep van schoolleider aantrekkelijke te maken;  

• gelijke kansen voor leerlingen. 

6.3 Maatschappelijke effecten 

6.3.1 Saldo van maatschappelijke kosten en baten 

 

De maatschappelijke effecten van dit voorstel zijn op een kwalitatieve manier gepresenteerd conform 

de richtlijnen van de Werkwijzer voor kosten-batenanalyses in het sociale domein van Koopmans et 

al. (2016).105  

 

Overzicht maatschappelijke effecten 

Tabel 13 geeft het overzicht van de maatschappelijke effecten van het voorstel weer, uitgesplitst naar 

relevante markten en partijen. De rijen corresponderen met de kwantificeerbare effecten op 

respectievelijk de markt voor innovatie onderwijsoplossingen, de onderwijsmarkt en de arbeidsmarkt 

alsook de niet-kwantificeerbare effecten. De kolommen reflecteren bij welke partijen de kosten en 

baten neerslaan. De rijtotalen geven het nettoresultaat voor de afzonderlijke effecten weer. De 

kolomtotalen laten het nettoresultaat voor de afzonderlijke partijen zien. Het totaal hiervan geeft 

uiteindelijk het totale maatschappelijke effect van het voorstel weer. 

 

 
105 Zie ook: Werkwijzer MKBA sociaal domein (mkba-informatie.nl).  

https://www.mkba-informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/richtlijnen/werkwijzer-voor-kosten-batenanalyses-het-sociale-domein/
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Toelichting maatschappelijke effecten 

Effecten markt 

De effecten van het voorstel op de markt voor producten en diensten die in het onderwijs kunnen 

worden geïmplementeerd slaan neer bij (private) aanbieders van deze producten en diensten 

(aanbodzijde) en scholen (zowel vraag- als aanbodzijde). Deze effecten betreffen zowel de 

ontwikkelings- en productiekosten als de inkoop en verkoop van nieuwe producten en diensten. 

Scholen (bekostigd via de overheid) en private aanbieders zijn betrokken bij het ontwikkelen en 

produceren van producten en diensten waarvoor zij kosten maken.106 Dit resulteert vervolgens in 

meer verkoop van producten en diensten voor private aanbieders en meer inkoop (minder inkoop) 

voor scholen als zij de producten en diensten inkopen bij private aanbieders (zelf gebruiken). Hierbij 

wordt verondersteld dat er volkomen concurrentie is op deze markt en private aanbieders de 

producten en diensten tegen kostprijs aanbieden (geen winst). Daarnaast wordt verondersteld dat 

het zelf ontwikkelen en produceren van producten en diensten door scholen minstens even 

kostenefficiënt is als het inkopen hiervan bij private aanbieders. Uitgaande van deze 

veronderstellingen, vallen de ontwikkelings- en productiekosten van producten en diensten weg 

tegen de inkoop en verkoop daarvan. Dit resulteert in een nettoresultaat van nul op de markt. 

 

In de praktijk is het mogelijk dat het voorstel leidt tot efficiëntievoordelen op de markt door het 

gebruik van schaalvoordelen vanwege de goede schaalbaarheid van de oplossingen voor 

onderwijsproblemen. In dat geval ontstaat er een positief nettoresultaat op de markt, maar dit effect 

is onzeker en moeilijk te kwantificeren. 

 

Effecten onderwijsmarkt 

De effecten van het voorstel op de onderwijsmarkt slaan zowel direct als via leraren neer bij 

leerlingen. Deze effecten betreffen zowel de toename in de effectiviteit van leraren als de leerwinsten 

voor leerlingen in termen van toetsscores (deels doorvertaald via betere leraren). Dit resulteert in 

een positief nettoresultaat op de onderwijsmarkt. De effecten op de onderwijsmarkt vertalen zich 

vervolgens door in effecten op de arbeidsmarkt. Deze effecten op de onderwijsmarkt en 

arbeidsmarkt mogen niet dubbel worden geteld, omdat de winst op de onderwijsmarkt voor 

leerlingen zich direct vertaald in betere arbeidsmarktkansen. 

 

Effecten arbeidsmarkt 

De effecten van het voorstel op de arbeidsmarkt slaan vooral neer bij leerlingen, maar ook bij 

leraren. Deze effecten betreffen voornamelijk de toename in arbeidsproductiviteit als gevolg van 

hogere toetsscores van leerlingen en betere leraren. Toekomstige werkgevers van de leerlingen en 

de scholen waarop de leraren actief zijn profiteren hiervan. De toename in arbeidsproductiviteit 

wordt op de lange termijn volledig doorbetaald in het brutoloon van leerlingen en leraren. Hierbij 

wordt verondersteld dat de arbeidsmarkt voldoende competitief en in evenwicht is, waardoor de 

brutolonen gelijk zijn aan de arbeidsproductiviteit. Over de toename van het brutoloon worden 

belastingen en premies afgedragen aan de overheid door zowel leerlingen en leraren als scholen en 

toekomstige werkgevers. Daarnaast leidt een hogere arbeidsproductiviteit tot minder afhankelijkheid 

van sociale voorzieningen, wat resulteert in een besparing voor de overheid. Uitgaande van deze 

veronderstellingen vallen de brutolonen en loonkosten tegen elkaar weg en leiden de belastingen, 

premies en sociale voorzieningen alleen tot herverdelingen tussen partijen. Alleen de toename in 

 

 
106 De effecten (+ of -) zijn ingevuld voor scholen, maar deze worden bekostigd via de overheid.  
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arbeidsproductiviteit resulteert in toegevoegde waarde en daarmee een positief nettoresultaat op de 

arbeidsmarkt.  

 

Overige effecten 

Tot slot zijn er overige effecten van het voorstel die veelal moeilijk of niet-kwantificeerbaar zijn. 

Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen private en maatschappelijke baten. De private baten 

bestaan onder andere uit de effecten op de intrinsieke waarde van het onderwijs (leerplezier) en de 

gezondheid van leerlingen en uit het effect op de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep voor 

leraren. De maatschappelijke baten bevatten onder andere de effecten op intergenerationele 

mobiliteit, kennisspillovers en peereffecten, sociale cohesie en inclusie (waaronder de waarde van 

werk) en criminaliteit en veiligheid.107 

 

 

 
Tabel 113. Overzicht maatschappelijke effecten. Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021). 

 

 

 

 

 
107 Zie ook: cpb-notitie-maatschappelijke-kosten-baten-analyses-het-onderwijs.pdf.  

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-notitie-maatschappelijke-kosten-baten-analyses-het-onderwijs.pdf
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/ A Bijlagen 

A.1 Lijst met bestaande initiatieven 

Ontwikkelkracht sluit waar mogelijk aan en zoekt de samenwerking met bestaande initiatieven die 

zich richten op professionaliseren, evidence-informed werken, in co-creatie onderzoeken en 

ontwikkelen, en het structureel verbeteren van de onderwijspraktijk. Daarbij horen onder meer de 

volgende initiatieven (niet uitputtend): 

 

 De NPO kenniscommunity Landelijke Kennistafels  

 Bestaande leidraden (Guidance Reports)  

 Leergang Onderzoeksmatig Besturen 

 Platform Samen Onderzoeken  

 Regionale Kennisagenda’s en onderzoekswerkplaatsen  

 Ontmoet een onderzoeker / researchED  

 Toegang tot wetenschappelijke literatuur  

 Onderzoek in de onderwijsorganisatie  

 Huisacademies  

 PLG’s  

 Netwerken van beroepsverenigingen en  

 Netwerken van pionierende leraren  

 Academische werkplaatsen en het Onderzoekscholen Netwerk Amsterdam (ONA) 
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A.2 Rol en betrokkenheid NRO 

Het NRO wordt in dit voorstel een uitvoerende partij die via jaarlijkse opdrachten wordt ingeschakeld. 

De onafhankelijkheid van NRO wordt geborgd, met als kaders: 

1. Het NRO opereert onafhankelijk bij het uitzetten van onderzoek en het bewaken van de 

kwaliteit van het onderzoek. Kwaliteitsborging loopt via de onafhankelijke Programmaraad 

van het NRO. 

2. Het NRO opereert onafhankelijk bij de bewaking van de kwaliteit van de opbouw van kennis 

uit onderzoek en het “vertalen” van de kennis in een vorm die voor de praktijk bruikbaar is. 

Kwaliteitsborging hiervan loopt via de onafhankelijke Kennisbenuttingsraad van het NRO. 

 

De opdracht aan NRO wordt via OCW verstrekt, nadat het Ontwikkelkrachtbureau en de 

programmaraad OCW daarover heeft geadviseerd. De opdrachtverstrekking verloopt via dezelfde 

werkwijze als bij de huidige opdrachtverstrekking worden gehanteerd. De activiteiten van NRO 

worden wel door een externe partij geëvalueerd. Daarnaast kan de opdracht jaarlijks wijzigen om 

binnen alle Ontwikkelkracht activiteiten tot de juiste fasering, thematische insteek, afstemming en 

samenwerking te komen. Voor de operationele zaken stemt NRO gedurende de looptijd van 

Ontwikkelkracht af met het Ontwikkelkrachtbureau. 

 

Taken binnen de opdracht aan NRO zijn: kennis opbouwen, delen en benutten 

1. Kennisdeling/benutting:  

a. De opbouw van kennis uit onderzoek over belangrijke onderwijsthema’s op 

Onderwijskennis.nl en via de Kennisrotonde. 

b. De ontwikkeling van bruikbare materialen voor de onderwijspraktijk op basis van 

kennis uit onderzoek, in de vorm van: 

i. Guidance reports 

ii. Videos 

iii. En andere bruikbare vormen 

c. Het initiëren van landelijke thematische netwerken rond de belangrijkste 

onderwijsthema’s en organiseren van landelijke bijeenkomsten over deze thema’s. 

d. Verbindingen leggen tussen landelijke kennisdeling – en programmering en O&O-

scholen. 

2. Calls voor de 4 resterende co-creatie labs uitzetten. 

3. Evaluatiestudies naar alle activiteiten behalve NRO activiteiten uitzetten. 

 

NRO evalueert niet haar eigen taken en activiteiten. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij al 

geplande externe evaluaties van het NRO in 2024 en 2028. Na afloop van Ontwikkelkracht zorgt het 

NRO ervoor dat alle kennis uit onderzoek inclusief praktische handreikingen die zijn opgebouwd 

behouden blijven. Daarnaast kan het NRO de verbindingen blijven leggen met de thematische 

netwerken en de regionale netwerken (via O&O-scholen). Andere extra activiteiten kunnen alleen als 

daar financiering voor is. 
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A.3 Groeikracht 

De Groeikrachtaanpak108 

Vijf elementen om de onderzoeks- en verbetercultuur te versterken 

Elk Groeikrachttraject bestaat uit vijf elementen:  

1. Aanmelding bij het Ontwikkelkrachtbureau; (proces tot deelname) 

2. Planvoorbereiding met een coach; (voorbereiding op scholen) 

3. Uitvoering van een werkwijze; (aan de slag) 

4. Verbinding in regionale netwerken; (aan de slag) 

5. Monitoring en evaluatie. (verdieping en uitbouwen)

 

 

 
108 Bottom-up aanpak waarbij de werkzame geleerde lessen van LOF en LeerKRACHT samengebracht worden in combinatie met 

een sterke(re) verbinding met onderzoek en wetenschap.  
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Element 1: Aanmelding bij het Ontwikkelkrachtbureau 

Het plan van Jacqueline: leesbevordering op de VMBO afdeling van het Lodewijk College109  

Jacqueline is een leraar werkzaam op de VMBO afdeling van het Lodewijk College in Terneuzen 

en heeft een goed idee om de leesvaardigheid van leerlingen te vergroten. Ze deelt het met 

collega’s en haar leidinggevende. Het schoolteam raakt enthousiast. Omdat het idee 

veelbelovend is en past binnen de filosofie van de school willen ze met het idee aan de slag. Maar 

hoe?  

 

Ze komen bij Ontwikkelkracht terecht waar ze het plan leesbevordering op het VMBO indienen. 

In de eerste gesprekken met een medewerker van het Ontwikkelkrachtbureau wordt duidelijk dat 

het team van het Lodewijk College al wat onderzoek gedaan heeft maar niet goed weet hoe ze de 

uitvoering van het plan het beste kunnen aanpakken. Hierbij hebben ze behoefte aan 

begeleiding. Ze worden gekoppeld aan een Groeikrachtcoach.  

 

Een team met een verbeter- of ontwikkeldoel meldt zich bij het Ontwikkelkrachtbureau. 

Het bureau hanteert een routekaart om tijdens de intake tot een duidelijke 

vraagarticulatie te komen. Heeft het team behoefte aan begeleiding? En zo ja, welke? Willen 

ze enkel een bewezen effectieve aanpak toepassen of willen ze tools om ook andere 

ontwikkelthema’s in hun onderwijs aan te pakken? Is er al sprake van een verbeter- en 

onderzoekscultuur op de school of willen ze daar aan bouwen zodat ze na het bereiken van 

hun ontwikkeldoel hun onderwijs structureel kunnen blijven verbeteren? Of willen ze graag 

samen met wetenschappers innovatieve aanpakken op een specifiek thema ontwikkelen en testen?  

 

Alleen als de onderliggende wens is om een verbeter- en onderzoekscultuur te realiseren waar 

uiteindelijk de leerlingen van profiteren, en het team wil hier gedurende het traject in investeren, dan 

kan het team kiezen voor een Groeikrachttraject. Omdat het om een intensief traject gaat, checkt 

het Ontwikkelkrachtbureau of de school aan een aantal basisvoorwaarden van deelname kan 

voldoen:  

 

Check op basisvoorwaarden 

 Er is een ambitieus maar realistisch ontwikkeldoel gericht op leerwinst. 

 Er is draagvlak in het team voor deelname aan Groeikracht. 

 Er wordt 2 uur per week ingeroosterd voor teams van 4 tot 10 leraren.110  

 Er worden eigen ‘kartrekkers’ vrijgemaakt, die elk 4 uur per week aan tijd krijgen. 

 De schoolleiding en/of het schoolbestuur zijn actief betrokken. 

 De schoolleiding en schoolbestuur reserveren middelen om materiële kosten te dekken die 

noodzakelijk zijn voor het initiatief en stelt deze als lumpsum beschikbaar aan het team. 

 Er wordt waar mogelijk ‘evidence-informed’ onderzoek gebruikt. 

 

 
109 Gebaseerd op het LOF traject van Audrey Stam (Leesbevordering MBO). Zie bijvoorbeeld  

https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/initiatief/taalexamens-vakgericht/ en  

https://www.primaonderwijs.nl/verdieping-blogs/leesbevordering-in-het-mbo. 
110 Tijd in het onderwijs is zoals bekend schaars. Toch blijkt in de praktijk dat scholen bereid zijn om tijd vrij te maken voor het 

versterken van het onderwijs en het creëren van een verbetercultuur. Dat blijkt onder andere op de 1.185 scholen die met 

leerKRACHT werken. Zij maken circa  2 uur per week vrij van hun leraren. Dat doen zij door vergaderingen te schrappen en 

individuele ontwikkeltijd van leraren gezamenlijke ontwikkeltijd te maken. 

https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/initiatief/taalexamens-vakgericht/
https://www.primaonderwijs.nl/verdieping-blogs/leesbevordering-in-het-mbo
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 Er wordt deelgenomen aan de regionale kennisdelingsbijeenkomsten door leraren en 

schoolleiding. 

 Het schoolteam werkt mee aan monitoring van het programma. 

 

Keuze werkwijze en koppeling aan expertcoach 

De school oriënteert zich op een werkwijze die het best past bij de situatie en 

het ontwikkeldoel van de school. Hierbij kunnen ze advies krijgen van een 

Groeikrachtcoach met brede ervaring met verschillende werkwijzen. De school 

kiest de best passende werkwijze111. Daarna krijgt de school de beschikking 

over een expertcoach met bewezen ervaring met het creëren van een verbeter- 

en onderzoekscultuur en ervaring met de werkwijze waar de school voor kiest. 

Bij de start van het Groeikracht-programma zijn dat expertcoaches verbonden aan derde 

partijen die de verschillende werkwijzen aanbieden, waaronder ook leraren en 

schoolleiders.  

Het doel is om steeds meer leraren en schoolleiders op te leiden om collega’s op scholen die later 

starten te begeleiden. Dat kan door kartrekkers die ervaring opdoen met zo’n werkwijze op te leiden 

om deze werkwijze op scholen die later starten te begeleiden. Daarnaast kunnen leraren op O&O-

scholen tot expertcoach worden opgeleid.  

 

De expertcoach ondersteunt de schoolteams als volgt: 

5. Voorbereiding: Begeleiding van de scholen tot deelname, bijvoorbeeld met hulp bij 

draagvlakbijeenkomsten, organiseren randvoorwaarden, projectplanning en keuze voor een 

bij de school passende aanpak of werkwijze. Daarnaast ondersteuning voor het team van 

kartrekkers en schoolleiding op school bij de voorbereiding van de aftrap met het hele team. 

6. Aan de slag: Begeleiding van het schoolteam bij de uitvoering van de werkwijze op de school.  

7. Regionale verbinding: De coach verbindt het team tevens aan het regionale netwerk en 

verzorgt daar intervisiegroepen, kennisdeling gericht op het (uit)bouwen van een verbeter- 

en onderzoekscultuur en andere kennisdelingsactiviteiten. 

8. Verdieping: Nadat het Groeikrachttraject is afgerond, blijft de coach nog incidenteel 

beschikbaar voor vraag en antwoord (max 1 jaar).  

 

Antoinette Donkers, leraar en LOF-coach: “Ik ben ervan overtuigd dat leraren de spil in 

onderwijsinnovatie zijn. Zij hebben vaak geweldige ideeën. Als ze het vertrouwen krijgen, met een 

goede mix van tijd, ruimte, goede begeleiding en financiële middelen, dan ontstaan er krachtige 

onderwijsvernieuwingen. Dat maakt dat je met plezier kunt werken in het onderwijs. En dat moet 

ook, want kinderen leren het meest van een gelukkige leraar.” 

Element 2. Planvoorbereiding met een coach 

Benoemen kartrekkers 

De schoolleiding benoemt in samenspraak met het team kartrekkers (leraren vanuit de school zelf) 

voor het Groeikracht-traject (1 kartrekker per team van 4 tot 10 leraren).  

 

Uitwerken plan 

De schoolleiding werkt samen met de kartrekkers en de expertcoach een plan van aanpak op 

hoofdlijnen uit. Dat toetsen en verrijken ze in een draagvlaksessie met het gehele team. Uiteindelijk 

 

 
111 Het gaat om evidence-informed werkwijzen. We starten Ontwikkelkracht met een aantal bottom-up werkwijzen waar scholen 

uit kunnen kiezen. Elke werkwijze wordt gepilot op tien scholen en, positieve resultaten, toegepast bij honderd scholen. Elke 

werkwijze wordt onderzocht. Zo leren we gedurende Ontwikkelkracht welke werkwijzen voor scholen het beste werken. We gaan 

hier dieper op in bij ‘Element 5: monitoring en evaluatie werkwijzen’.  
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legt het gehele team, ondersteunt door de schoolleider en het schoolbestuur, haar Groeikracht-plan 

& commitment aan de randvoorwaarden vast in een kort document.  

 

Een go of no go voor het uiteindelijke plan 

Als de school voldoet aan de randvoorwaarden krijgt zij van het Ontwikkelkrachtbureau de 

‘go’ om te starten met het Groeikrachttraject. Dat wil zeggen dat de school vanuit het 

Ontwikkelkrachtbureau de benodigde middelen krijgt om de volgende zaken mogelijk te 

maken. Ten eerste om tijd vrij te maken voor leraren (2 uur per week, waarvan 50% op kosten 

van de school zelf), voor schoolleiders (6 uur per week, idem 50% op kosten van de school) en voor 

kartrekkers (4 uur per week). Ten tweede om de ondersteuning van een expertcoach te betalen en 

om een opleiding over verbeter- en onderzoekscultuur voor de schoolleiding te bekostigen en ten 

derde om een startbudget voor materiele kosten aan de ontwikkelende schoolteams ter beschikking 

te stellen dat het team naar eigen inzicht kan besteden. Toegekende plannen worden online 

gepubliceerd via de site van Ontwikkelkracht.  

 

Een passende aanpak voor het Lodewijk College: lezen en leren 

Jacqueline en haar team weten uit literatuuronderzoek dat lezen een positieve invloed heeft op 

de generieke taalvaardigheden van leerlingen en dat een hogere leesvaardigheid de 

onderwijskansen van leerlingen vergroot. Lezen kan je bovendien helpen om de wereld, andere 

culturen en andere mensen te begrijpen, en om ‘greep te krijgen op het voortdenderende 

bestaan’ (Truijens, 2017). Jacqueline en haar team realiseren zich dat zij onvoldoende effectief zijn 

in het aan het lezen krijgen van leerlingen. Ze willen hier samen mee aan de slag. Door van elkaar 

te leren, samen nieuwe dingen uit te proberen en daarbij wat bekend is uit onderzoek toe te 

passen. Ze hebben zich georienteerd op verschillende werkwijzen om hier mee aan de slag te 

gaan en kiezen voor een pioniersaanpak112.  

Element 3: uitvoering van een werkwijze 

Voorbereiden van de aftrap op school 

Het team van kartrekkers gaat samen met de schoolleiding aan de slag. Begeleid door de 

expertcoach orienteren zij zich op de eerste stappen die het team moet nemen om het 

veranderproces op gang te brengen en ze bereiden een aftrap met het hele lerarenteam 

voor. Tijdens deze voorbereiding bezoeken ze de eerste regionale bijeenkomst. (Zie element 

4) Voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben de kartrekkers een pitch voorbereid zodat ze 

hun missie scherp hebben en de pitches worden tijdens de (fysieke) bijeenkomst aan andere 

kartrekkers verteld. In de loop van het jaar zal de pitch ingezet worden om te reflecteren op de 

persoonlijke ontwikkeling en om het idee binnen en buiten de eigen school bekend te maken.  

 

De eerste regionale bijeenkomst en de aftrapbijeenkomst van het team van Jacqueline 

Jacqueline heeft met haar leidinggevende een mooie pitch voorbereid. Hierdoor is focus 

aangebracht in het idee en ze kunnen nu kort maar krachtig vertellen wat ze willen bereiken op 

het gebied van lees stimulering. Tijdens de eerste fysieke regionale bijeenkomst delen ze hun 

verhaal met verschillende andere deelnemers. Later in de bijeenkomst wordt een Rich Picture 

 

 
112 LOF biedt ondersteuning aan leraren die een eigen initiatief willen realiseren. De leerervaringen van de deelnemers aan LOF, en 

voorheen ook Onderwijspioniers, zijn bijeengebracht in deze toolbox: https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/over-

lof/pioniersgids/.  

https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/over-lof/pioniersgids/
https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/over-lof/pioniersgids/
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gemaakt om in beeld te brengen wie of wat er in de context van het idee nog in beweging 

gebracht moet worden om het doel van het traject te bereiken. Het idee wordt vanuit 

verschillende perspectieven bekeken en door deze te visualiseren wordt in één oogopslag 

duidelijk hoe anderen zich tot het idee verhouden. Op basis daarvan kan een strategie bepaald 

worden. Aan het einde van de bijeenkomst krijgt iedereen uitleg over het invullen van het 

ontwikkelcanvas. Het ontwikkelcanvas helpt door de daar op staande vragen te beantwoorden 

om de aanpak van het idee te structureren. Daarmee geeft het inzicht in wat er te doen staat 

tijdens het traject.  

 

Tijdens de aftrapbijeenkomst op school wordt door het team van Jacqueline gekozen voor een, 

voor het team, nieuwe manier van werken. Ze introduceren een verbeterbord113; een 

gestructureerde werkwijze om in 15 minuten efficiënt en effectief te overleggen over 

onderwijsverbeteringen. Op het verbeterbord worden de doelen en acties in beeld gebracht. 

Hierdoor wordt het eigenaarschap en de betrokkenheid van het team verhoogd, wat leidt tot nog 

beter onderwijs en onderlinge saamhorigheid. 

Na de aftrapbijeenkomst op de school heeft het team, onder leiding van de kartrekkers en de 

schoolleiding (met ondersteuning van de expertcoach), de ambities aangescherpt, deze ambitie 

vertaald in onderwijsthema’s waarin ze in de verschillende periodes van het jaar aan de slag willen en 

hebben zij samen een concreet doel geformuleerd voor de eerste periode.  

 

Sebastian Blanck (UNIC Utrecht) over werken met een verbeterbord: “Geen inefficiënte vergaderingen meer. 

Docenten zijn blij omdat zij meer effectiviteit ervaren en collega’s mogelijkheid zien om meer in te brengen 

in het team. Leerlingen merken nu dat ze serieuzer genomen worden, dat er meer gevraagd wordt naar hun 

feedback.” 

 

Aan de slag met het traject in de school  

Na de de gezamenlijke aftrap gaat het team met ondersteuning van de expertcoach aan de slag. 

Afhankelijk van de omvang en complexiteit en verandervraag van de school en de grootte van het 

team dat van start gaat, gaat dit 1 jaar duren of 2 jaar.  

 

Het team gaat daarbij doelgericht aan de slag met het ontwikkelplan, bijvoorbeeld om de lespraktijk 

te verbeteren en daarmee meer leerwinst te realiseren. Dat doet het team door het gekozen doel 

klein en daarmee haalbaar te formuleren, verbeteracties te bedenken en daarmee aan de slag te 

gaan.  

 

Tip van Joyce en Lydia, LOF deelnemers: “De kunst is eenvoudig te beginnen. Eerst de techniek onder de knie 

krijgen, de voordelen ervaren en enthousiast worden.” 

 

In de eigen lespraktijk is het volgende zichtbaar: collega’s bereiden samen lessen voor rond het 

gekozen doel, geven die lessen om het effect daarvan op leerlingen te ervaren, bezoeken daarbij 

elkaars lessen en geven daar feedback over. Daarbij betrekken de leraren kennis van buiten, 

bijvoorbeeld door gebruik te maken van relevante wetenschappelijke en praktijkkennis vanuit het 

Ontwikkelkrachtbureau, door een O&O-school in de regio te bezoeken of een collega-leraar of 

schoolleider in de regio te bevragen. De kartrekkers zoeken gedurende de looptijd van het project 

actief de verbinding met andere in de organisatie. Ze betrekken hun bestuur en andere collega’s, om 

tot zoveel mogelijk draagvlak, slagkracht en kennisdeling te komen.  

 

 
113 LeerKRACHT instrument waar elk schoolteam op elk moment van het jaar mee aan de slag kan.  
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Werken aan een verbeter- en onderzoekscultuur 

Het hele schoolteam van Jacqueline is nu aan de slag. Er worden nieuwe pioniersstappen114 

gezet. Deze bestaan onder andere uit:  

• brainstormen - Samen onderzoeken wat belemmerende en stimulerende factoren zijn om 

VMBO leerlingen aan het lezen te krijgen, welke effectieve interventies het lezen stimuleren en 

hoe aangesloten kan worden bij de interesses van de leerlingen. Hierbij wordt een 

ontwikkelcanvas 115gebruikt. En ze kiezen ervoor om elke mentorles te starten met 10 minuten 

vrij lezen in een boek naar keuze. 

• uitproberen – Door een paar collega’s wordt deze eerste aanpak uitgeprobeerd. Na een week 

evalueren ze tijdens het teamoverleg wat wel en niet lijkt te werken. Bovendien gaan ze bij elkaar 

in de lessen kijken en bij een andere school op bezoek die met hetzelfde thema bezig.  

Ook andere leraren gebruiken de inzichten om de geleerde lessen toe te passen en boeken 

daarbij al eerste successen met hun leerlingen. Het lijkt te werken! 

• verbeteren – Door bij elkaar lessen te observeren, nog meer literatuur te lezen, experts te 

raadplegen, de leerlingen te bevragen en het te hebben over successen en valkuilen van de 

nieuwe routines en de manier waarop deze worden ingezet wordt de aanpak steeds verder 

verbeterd. 

 

In het coachgroepje van Jacqueline en haar collega’s dat elkaar intensiever leert kennen en 

tussentijds samen optrekt met de expert-coach zie je dat door verschillende schoolteams vanuit 

verschillende sectoren veel van elkaar geleerd kan worden. Er is herkenning en er blijken in het 

po veel ervaringen te zijn opgedaan die voor dit leestraject in het vo benut kunnen worden. 

Element 4. Verbinding in regionale netwerken en landelijke kennisdeling 

Gedurende het traject in de school bezoeken de kartrekkers en leidinggevende regionale en 

landelijke kennisdelings- en inspiratiebijeenkomsten. Deze gaan zowel over het creëren van een 

verbeter- en onderzoekcultuur als over onderwijsinhoud. 

 

Regionale en landelijke bijeenkomsten 

Tijdens deze door expertcoaches georganiseerde bijeenkomsten, waar mogelijk in samenwerking 

met O&O-scholen (paragraaf 3.1.3), wisselen kartrekkers en schoolleiders van scholen uit de regio 

ervaringen uit over hun traject, vieren successen en helpen elkaar om problemen te overwinnen 

rondom het proces van innoveren. Hierbij is primair aandacht voor het proces van het bouwen aan 

een verbeter- en onderzoekscultuur en de ontwikkelstappen met bijbehorend instrumentarium, 

maar ook aandacht voor de inhoudelijke kant van de verschillende trajecten.  

 

Verder is er ruimte voor kennisdeling door experts en ervaringsdeskundigen uit bestaande landelijke 

en regionale netwerken. Ook onderzoekers worden bij deze bijeenkomsten betrokken zodat 

wetenschap en praktijk elkaar kunnen versterken. Het leren van elkaar gebeurt 

sectoroverstijgend.116 Hierbij worden diverse werkvormen gebruikt waar goede resultaten mee zijn 

 

 
114 Pioniersstappen omschreven in de pioniersgids van het LerarenOntwikkelFonds: https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/over-

lof/pioniersgids/.  
115 Het ontwikkelcanvas is een optelsom van het projectplan aangevuld met uitdagingen en doelen gericht op teamontwikkeling en 

innovatie. Dit is een werkvorm waar goede ervaringen mee zijn opgedaan bij zowel Onderwijspioniers als het 

LerarenOntwikkelFonds. 
116 In de praktijk is gebleken dat teams vanuit verschillende sectoren veel van elkaar kunnen leren.  

https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/over-lof/pioniersgids/
https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/over-lof/pioniersgids/
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behaald.117 De kartrekkers en schoolleiders nemen inspiratie, nieuwe kennis en concrete acties terug 

mee naar school.  

 

Jaarlijks zijn er in totaal drie regionale bijeenkomsten.118 Deze vinden bij voorkeur plaats op een 

O&O-school in de regio. Aan de regionale bijeenkomsten werken verschillende netwerkpartners mee, 

denk aan vertegenwoordigers van vakverenigingen, onderzoekers etc. Doel is de schoolteams zo 

goed mogelijk op weg te helpen en zoveel mogelijk relevante verbindingen te (laten) leggen. 

Deelname aan deze sessies wordt actief gestimuleerd door de expertcoaches, ook omdat een 

onderdeel van deze bijeenkomsten bestaat uit het werken in de verschillende coachgroepen.  

 

1. De eerste regionale bijeenkomst staat in het teken van kennismaken, inspireren en het 

voorbereiden van de aftrap op de verschillende scholen. In de voorbereiding hebben alle 

kartrekkers een pitch voorbereid. Deze wordt aan andere kartrekkers verteld en hierover 

gaan ze het gesprek aan. Diverse werkvormen als het ontwikkelcanvas, het maken van een 

Rich Picture en het werken met een verbeterbord passeren de revue. Daarnaast houdt elk 

team van kartrekkers met leidinggevende een pitch. Door heel kort en bondig het eigen idee 

te moeten pitchen en daarover in gesprek te gaan met andere deelnemers vindt 

aanscherping plaats.  

2. Tijdens de tweede regionale bijeenkomst is het thema lessen trekken en de missie delen. 

Schoolleiders en leraren leren van en met elkaar. Een veelgebruikte werkvorm om 

kennisuitwisseling tussen leraren en schoolleiders vorm te geven is e fishbowl. Doordat 

leraren of juist leidinggevenden onderling in gesprek gaan over waar ze tegen aanlopen 

leren de toehoorders het perspectief van de ander kennen. Hierdoor ontstaat begrip en een 

mogelijkheid om verdieping aan te brengen. Tijdens deze tweede regionale bijeenkomst is er 

een programma voor leraren en schoolleiders gezamenlijk, maar ook een gescheiden 

programma om kennis uit te wisselen met ‘gelijken’.  

3. De derde regionale bijeenkomst staat in het teken van impact vergroten, delen van kennis en 

ervaring en verduurzamen.119  

 

Ook zijn er de landelijke thematische bijeenkomsten (paragraaf 3.1.2) rondom onderwijsthema’s 

waar zij met hun school mee aan de slag zijn.  

Vanuit de verschillende thema’s die naar voren komen binnen Groeikrachttrajecten kunnen relevante 

thema’s aan de onderzoeksagenda worden toegevoegd. Tijdens de bijeenkomsten spelen de scholen 

een actieve rol. Ze delen tijdens de bijeenkomsten kennis en ervaringen met de andere scholen.  

 

Leren van en met andere scholen 

Het team van het Lodewijk College kiest er voor om aan te sluiten bij een sessie over leesonderwijs 

en bij sessies gericht op het proces van pionieren in de school en het bouwen en gebruik maken 

van je netwerk. Tijdens de bijeenkomst raakt jacqueline in gesprek met een team van een andere 

middelbare school. Deze blijkt zeer geinteresseerd en de werkwijze op het Lodewijk College. Ze 

spreken af elkaar te bezoeken en kennis en ervaringen uit te wisselen.  

 

De tweede regionale bijeenkomst gaan Jacqueline en de andere deelnemers, in dit geval ook 

leraren, in de binnenkring van de Fishbowl in gesprek over spannende momenten in het traject. De 

 

 
117 Hier maken we gebruik van de kennis en ervaring van methodes die op onderdelen effectief gebleken zijn zoals LOF en 

LeerKRACHT. 
118 Gebaseerd op de LOF aanpak.  
119 Gebaseerd op het LOF programma. 



   

 92  

fishbowl bestaat uit een binnenkring met leraren en een buitenkring met leidinggevenden. De 

leidinggevenden reflecteren en reageren vanuit hun eigen standpunt. Er ontstaat steeds meer 

begrip voor de diverse rollen binnen veranderprocessen op een school.  

Ook maken alle deelnemers een top 5 van “pioniersvoorwaarden” , belangrijke voorwaarden voor 

de deelnemers die het pionieren in de school ondersteunen. Deze voorwaarden worden 

uitgewisseld en er ontstaan goede gesprekken over gedeeld leiderschap en de benodigde 

ondersteuning voor de uitwerking van goede ideeen in het onderwijs.  

 

De derde regionale bijeenkomst vindt plaats in het voorjaar. De werkvormen die deze sessie 

ingezet worden zijn de Speeddate en de Open Space. Bij de Open Space kan de groep kartrekkers 

zelf de agenda bepalen van twee rondes om onderwerpen door te spreken. Dit leidt tot mooie 

debatten en uitwisseling. Plenair koppelt elk groepje terug wat besproken is zodat alle aanwezige 

kartrekkers met een rugzak vol bagage aan het einde van de dag naar huis gaan. De dag wordt 

afgesloten met een ronde pitches. De pitch over leesbevordering in het VMBO is behoorlijk 

veranderd ten opzichte van de eerste pitch. Er is nu een strak omlijnd plan hoe het lezen binnen 

verschillende lessen gestimuleerd kan worden, welke manieren de leerlingen aanspreken en hoe er 

samen met andere scholen en de centrale bibliotheek gezorgd kan worden voor een mooi en rijk 

leesaanbod.  

 

Kennis en ervaringen delen op het platform 

In het kader van delen wordt aan de kartrekkers en schoolleiding gevraagd om de voortgang van hun 

ontwikkeltraject zichtbaar te maken op het online platform van Ontwikkelkracht. Zo kunnen ook 

andere schoolteams profiteren van de geleerde lessen.  

 

Betrekken lerarenopleidingen 

Tijdens deelname aan het Groeikracht-programma worden professionals intern als kartrekker 

‘opgeleid’ om de verbetercultuur duurzaam in te zetten. Ook lerarenopleidingen worden bij het 

programma betrokken. Leraren in opleiding worden opgeleid met het gedachtegoed van een 

verbetercultuur, waardoor dit voor hen het ‘nieuwe normaal’ wordt. Door zoveel mogelijk studenten, 

de opleiders in de school en de opleidingen te betrekken wordt direct de toekomstige generatie 

leraren en schoolleiders meegenomen in de cultuuromslag die we met Groeikracht voorstaan.  

Element 5. Monitoring en evaluatie. Onderzoek naar de effectiviteit van de 

werkwijzen  

Het Groeikracht programma wordt continu bijgesteld op basis van feedback van zowel de 

deelnemers als de coaches. Hierdoor wordt al doende aan een nog sterker programma gebouwd. 

Deze monitoring wordt (bij voorkeur) verzorgd door leraaronderzoekers en leidinggevenden van 

scholen met affiniteit met onderzoek onder begeleiding van een ervaren onderzoeker.  

Met een flankerend onderzoek worden alle Groeikracht-projecten van de scholen gevolgd. Zo houdt 

het schoolteam zicht op de bereikte resultaten en kunnen ze waar nodig tussentijds hun plannen 

bijsturen. De wetenschappelijke evaluatie dient bovenal een schooloverstijgend doel. Door middel 

van de evaluaties kunnen we nagaan welke (apecten120 van) werkwijzen het sterkste bijdragen aan 

het realiseren van verbeter- en onderzoeksculturen in de school. En welke effecten dit heeft op de 

leerwinst. Zo leren we welke aanpakken werken, wat de werkzame ingredienten van verschillende 

 

 
120 Denk aan tools of werkvormen die worden toegepast. Bijvoorbeeld bordsessies, design thinking, de pdca-cyclus, intervisie, etc. 

Een werkwijze kan als geheel ineffectief zijn, maar bepaalde ingrediënten ervan alsnog goed werken.  
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aanpakken zijn en welke aanpakken voor scholen het meest kosten-effectief zijn. Ook de bredere 

Groeikrachtaanpak wordt gemonitord. Denk aan de evaluatie van de regionale bijeenkomsten en de 

kwaliteit van de coaching. Zo blijft ook het programma zichzelf ontwikkelen.  

 

Blijven verbeteren 

Het team van het Lodewijk College heeft in 2 jaar tijd met de pioniersaanpak het leesonderwijs 

verbeterd. Iedereen is enthousiast over de ontwikkeling die is doorgemaakt. Het team is zich 

bewust dat ze zelf in staat zijn gebleken om onderwijsontwikkeling invulling te geven en de 

leidinggevende heeft geleerd hoe hij het team in haar kracht kan zetten. Deze kennis en dit 

bewustzijn fungeren als startmotor voor volgende leervragen. Ze merken dat ze meer met elkaar 

in gesprek zijn over de kwaliteit van onderwijs en zien dat er meer gelezen wordt door leerlingen. 

Uit het flankerend onderzoek komt eenzelfde beeld naar voren. De lessen en opbrengsten van de 

aanpak worden gedeeld op het online platform van Ontwikkelkracht.  

 

Het team spreekt af de werkwijze vast te leggen, nieuwe collega’s er wegwijs in te maken en 

periodiek (aanvankelijk eens per half jaar) te evalueren of iedereen zich aan de gemaakte 

afspraken houdt en om te monitoren of de aanpak het gewenste effect blijft hebben. Met de 

aangeleerde werkwijze richten ze zich nu op een andere ontwikkeldoel. Ze gaan het komende 

jaar een plan maken voor het vak rekenen.  

Jacqueline is enthousiast over haar rol als kartrekker en wil dit verder uitbouwen. Ze meldt zich 

aan als expertcoach en gaat het komende jaar met een ervaren expertcoach meelopen bij de 

begeleiding van andere teams. 

  



   

 94  

A.4 Taal Lab NL 

Platform voor duurzame innovatie van taalonderwijs in Nederland 

Waarom een Taal Lab? 

Nederlandse leerlingen kunnen steeds slechter lezen en schrijven, met name kwetsbare groepen 

leerlingen gaan achteruit. PISA-studies laten een toename zien van het percentage 15-jarige 

Nederlandse leerlingen die het minimale vaardigheidsniveau lezen en/of schrijven niet halen. Deze 

toename wordt bovendien vrijwel geheel veroorzaakt door leerlingen uit gezinnen met een lage 

sociaaleconomische status (SES). De WereldBank verwijst naar Nederland als een ‘slecht voorbeeld’ 

omdat steeds meer leerlingen met een lage SES onvoldoende taalvaardig zijn (Ridao-Cano & 

Bodewig, 2018). Het percentage Nederlandse leerlingen met een lage SES die onvoldoende 

taalvaardig zijn steeg van 13 naar 47 procent in de periode 2000 tot 2015, wat een van de sterkste 

stijgingen is van alle OECD-landen. Deze observaties kunnen niet los gezien worden van de landelijke 

doelstelling dat leerlingen ten minste het fundamenteel referentieniveau (1F) leesvaardigheid 

moeten behalen (i.e., leesvaardigheidsniveau van basisschoolkinderen in groep 8).  

 

Tijdig interveniëren is cruciaal. Wanneer niet tijdig geïntervenieerd wordt om taalachterstanden terug 

te dringen ligt het Matthew-effect op de loer: kinderen met een achterstand zullen verder 

achterlopen, omdat ze niet mee kunnen komen in het onderwijs. Hierdoor zal de ontwikkelingskloof 

groter worden naarmate zij ouder worden. Zo weten we dat leerlingen die op relatief jonge leeftijd de 

referentieniveaus niet halen het risico lopen om op hun zestiende laaggeletterd te zijn.  

 

Er worden veel initiatieven genomen om taalonderwijs te verbeteren maar het is niet duidelijk wat 

echt werkt. De initiatieven om taalachterstanden terug te dringen worden vaak experimenteel gestart 

maar het is door gebrek aan evaluatie onduidelijk of ze daadwerkelijk effectief zijn. Versnipperd 

taalbeleid en gebrek aan voldoende kennis over wat echt werkt in verschillende contexten 

vermindert de doelmatigheid van huidig beleid. 

Wat is een Taal Lab? 

Taal Lab als platform voor duurzame innovatie van taalonderwijs. Om de oplopende 

taalachterstanden het hoofd te bieden, wordt een Taal Lab opgericht. Het Taal Lab is een platform 

voor duurzame verbetering en innovatie van het onderwijs. In het Taal Lab wordt kennis gecreëerd 

over 1) welke aanpakken effectief zijn voor het terugdringen van taalachterstanden, 2) voor wie ze 

het beste uitpakken en 3) waarom ze werken.  

 

Net als in het Teacher Lab, wordt ook in het Taal Lab volgens de 5D-methodiek gewerkt. Co-creatie 

tussen wetenschappers en onderwijsprofessionals staat in het Taal Lab centraal. Samen analyseren 

ze uitdagingen die in de onderwijspraktijk gesignaleerd worden en ontwerpen ze kansrijke 

aanpakken. Deze worden vervolgens op scholen ingevoerd en op hun effectiviteit getoetst om 

uiteindelijk lessen te trekken uit de bevindingen. Deze werkwijze wordt in Taal Lab cyclisch toegepast 

en continu herhaald. Gedurende het hele proces staat de uitwisseling van kennis en ervaring tussen 

wetenschap en het onderwijsveld centraal.  
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Hoe werkt het Taal Lab in de praktijk? 

Het 5D model kent vijf stappen die herhaaldelijk doorlopen worden in het proces van duurzame 

kenniscreatie binnen het Taal Lab. Deze stappen worden hieronder nader uitgelegd. 

 

Stap 1: Probleemstelling (Detect) 

Samenwerking tussen onderwijsprofessionals en wetenschappers in het Taal Lab volgt de 5D-aanpak 

en begint bij het signaleren van de problemen in de ontwikkeling van leerlingen, bijvoorbeeld een 

taalachterstand. Vanuit eerste signalen proberen ze gezamenlijk de probleemstelling helder te 

krijgen, bijvoorbeeld door over deze signalen met bredere groep van collega’s te spreken. Ervaren zij 

dit probleem ook? Of speelt dit probleem alleen in een bepaalde context? Hierbij wordt direct al de 

interactie tussen wetenschappers en de onderwijsprofessionals gezocht. Wat weten we al uit 

bestaand wetenschappelijk onderzoek over het probleem? En hoe staat dat in verhouding tot het 

probleem in de onderwijspraktijk dat nu op tafel ligt?  

Daarnaast wordt met behulp van deskundigen uit het Taal Lab data verzameld om het probleem in 

kaart te brengen. Dit kan gaan om het analyseren van een bestaand leerlingvolgsysteem of er kan 

gebruik worden gemaakt van vragenlijsten of andere wetenschappelijk gevalideerde 

meetinstrumenten. Van belang is dat het meetinstrument aansluit bij het probleem dat in kaart 

gebracht wordt. Op basis van uitwisseling tussen bestaand wetenschappelijk onderzoek en het 

onderwijsveld komt men binnen het Taal Lab tot een specifieke probleemdefinitie. Hierin wordt 

geformuleerd wat het probleem is en bij welke groepen leerlingen/scholen het speelt. Deze 

probleemdefinitie is het startpunt van de 5D-cyclus.  

 

Voorbeeld: Detect 

Een lerares op de basisschool heeft het idee dat tekstbegrip van leerlingen in haar klas de 

afgelopen jaren daalt. Leerlingen komen minder goed mee met begrijpend lezen en hebben 

moeite teksten te duiden. Na overleg met directe collega’s binnen de school, zoals andere 

leraren, onderwijsassistenten en remedial teachers, wordt duidelijk dat ook andere collega’s 

zorgen hebben over het leesniveau van hun leerlingen. Om te verifiëren of de vermoedens van 

het personeel kloppen, wordt de leesvaardigheid van leerlingen op de school geanalyseerd met 

behulp van de CITO-leerlingvolgsystemen.  

Nadat de CITO-gegevens de vermoedens van de leraren bevestigen is het zaak het probleem 

exacter te formuleren. Speelt dit probleem ook op andere scholen? Welke leerlingen hebben 

vooral last van een lage leesvaardigheid? Om deze vragen te beantwoorden wordt samengewerkt 

met wetenschappers. Bijvoorbeeld, PISA en PIRLS-onderzoeken bevestigen dat het leesniveau 

van Nederlandse leerlingen afneemt. In andere woorden, dit is een probleem waar veel andere 

scholen ook mee kampen. Daarnaast suggereert eerder onderzoek dat de daling van het 

gemiddelde leesniveau vooral te wijten is aan een afname van het aantal leerlingen dat bijzonder 

goed presteert en een toename van kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische 

status die achterblijven (Ridao-Cano & Bodewig, 2018). Andere relevante inzichten uit 

wetenschappelijk onderzoek kunnen zijn dat jongens vaker met een leesachterstand kampen dan 

meisjes (Stichting Lezen, 2021a) en kinderen met een migratieachtergrond vaker kampen met 

taalachterstanden dan kinderen zonder migratieachtergrond (Stichting Lezen, 2021b). Deze 

bevindingen uit de wetenschap geven aanknopingspunten om het probleem op deze specifieke 

school te analyseren. Door de CITO-leerlingvolgsystemen te koppelen aan leerlinggegevens 

wordt bijvoorbeeld duidelijk dat op de school in dit voorbeeld vooral kinderen met een lage 

sociaaleconomische achtergrond kampen met leesachterstanden. 

 



   

 96  

 
Stap 2: In kaart brengen van mogelijke oorzaken (Diagnose) 

Voordat er binnen het Taal Lab een passende oplossing gezocht kan worden, moet eerst inzicht 

verkregen worden in de mogelijke oorzaken van het probleem. Hierbij is de interactie tussen 

wetenschap en het onderwijsveld opnieuw relevant. Daarom zorgt het Taal Lab ervoor dat deze 

interactie plaatsvindt en verbinding tussen kennis uit praktijk en kennis uit wetenschap tot stand 

komt. Aan de ene kant heeft de leraar op basis van de dagelijkse praktijk en werkervaring goede 

ideeën over de mogelijke oorzaken van de taalachterstanden. Aan de andere kant bestaat er vaak al 

wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke oorzaken van taalproblemen. Door samen om de 

tafel te gaan zitten kunnen nieuwe inzichten worden verkregen en de meest waarschijnlijke oorzaken 

op een rij gezet worden. Vervolgens kan de problematiek, met behulp van wetenschappelijk 

onderbouwde diagnostische instrumenten, beter onderzocht worden. Keuze voor een relevante, 

betrouwbare en valide instrumenten is een belangrijke stap in diagnostiek. Er zijn veel mogelijke 

instrumenten zoals bijvoorbeeld de meer dan 800 instrumenten, beoordeeld door psychologen, die 

te vinden zijn in COTAN-documentatie (https://www.cotandocumentatie.nl). Multidisciplinaire teams 

van wetenschappers kunnen scholen helpen een keuze te maken voor de juiste instrumenten om de 

oorzaken van taalproblematiek in kaart te brengen.  

 
Stap 3: het ontwerpen van een aanpak (Design) 

Wanneer diagnostische fase (stap 1 en stap 2) doorlopen zijn en een goed analyse gemaakt is van de 

taalachterstand die zich bij een groep leerlingen voordoet, kan op basis hiervan een kansrijke 

oplossing ontworpen worden. Goede analyse van het probleem vergroot de kans dat ontworpen 

oplossing effect zal sorteren. 

 

Ook in deze stap wordt kennis uit praktijk verenigd met bestaande kennis uit wetenschap om tot een 

set van mogelijk oplossingen te komen. Dit gebeurt op basis van een samenwerking tussen 

verschillende deskundigen, zoals bijvoorbeeld deskundigen uit onderwijspraktijk (leraren of interne 

begeleiders) die zich gespecialiseerd hebben in het taalonderwijs, taaldeskundigen, 

onderwijskundigen, psychologen of, afhankelijk van het probleem, experts uit andere vakgebieden. 

Samen vormen zijn een ontwerpteam. 

 

Het verenigen van praktijkkennis en wetenschappelijke kennis houdt in dat het ontwerpteam 

gezamenlijk concrete doelen en doelgroepen formuleert om vervolgens te onderzoeken welke 

bestaande kennis rondom taalontwikkeling er al is en hoe deze benut kan worden voor het ontwerp 

van een nieuwe interventie. In praktijk betekent dit ontwerpteams van het Taal Lab op twee 

verschillende terreinen actief kunnen zijn: 

 Zij kunnen werken aan het vertalen van kansrijke interventies uit het buitenland die een 

afstemming nodig hebben op de Nederlandse onderwijscontext. In dit proces wordt bijvoorbeeld 

nauw gekeken of bestaande effectieve aanpakken om specifieke taalachterstanden terug te 

dringen goed aansluiten bij de doelgroep die men voor ogen heeft of wel echt te vergelijkbare 

problematiek verhelpen. Het is de kunst om de werkzame elementen van verschillende bestaande 

aanpakken te identificeren en deze te contextualiseren in een nieuwe situatie. 

 Gezamenlijk kunnen ze geheel nieuwe wetenschappelijk onderbouwde en voor praktijk relevante 

aanpakken creëren. Onderwijsprofessionals en wetenschappers die kansrijke idee hebben over 

hoe ze taalonderwijs kunnen verbeteren worden uitgenodigd om hun ideeën aan team van 

deskundigen van het Taal Lab te presenteren. De beste ideeën worden in het Taal Lab 

doorontwikkeld, uitgetest en wanneer effectief, door de hulp van het Taal Lab opgeschaald.  

 
 

https://www.cotandocumentatie.nl/
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Stap 4: Implementatie, effectenstudie en duiding van de resultaten (Determine) 

Wanner een in het Taal Lab zorgvuldig ontworpen interventie klaar is voor de uitvoering, is het de 

zaak om bij de implementatie experimenteel te werk te gaan. Dit om beter te begrijpen of de 

interventie wel de gewenste effecten heeft en voor wie, en zo niet, welke verdere aanpassingen nodig 

zijn.  

Om de interventie goed te kunnen evalueren is het cruciaal dat er gebruik wordt gemaakt van een 

goed ontworpen experiment. Bij zo’n experiment wordt gebruikgemaakt van interventiegroepen en 

controle- of vergelijkingsgroepen. Bij het evalueren van de interventie gaat het namelijk niet alleen 

om de vraag of de interventie werkt en voor wie, maar ook waarom de interventie wel of niet werkt. 

Om te begrijpen hoe de interventie in praktijk wordt toegepast, wordt zowel effect- als een 

procesevaluatie uitgevoerd.  

 

Een gedegen evaluatie opzetten en uitvoeren kan behoorlijk complex zijn. Dat maakt de 

samenwerking tussen wetenschappers en het veld ook in deze fase van het 5D-model cruciaal.  

 

Voorbeeld 

Om gediagnosticeerd probleem aan te pakken kan bijvoorbeeld gekozen worden voor het 

vertalen van een bewezen effectief programma uit het buitenland, zoals het REACH-programma. 

Het programma is in Groot-Brittannië onderzocht en de resultaten laten zien dat leesbegrip 

verbetert bij kinderen van 11 en 12 jaar met taalachterstanden (EEF, 2016). Omdat deze aanpak 

nog niet in Nederland is onderzocht, worden verschillende professionals bij elkaar gezocht om te 

onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn in de Nederlandse context. Op basis hiervan wordt 

een Nederlandse versie van het REACH-programma ontwikkeld. 

 

Om te begrijpen of de aangepaste versie van het programma effectief is in Nederland, wordt een 

experimenteel onderzoek opgestart waarin een deel van de leerlingen het nieuwe REACH-

programma volgt en een andere groep als controlegroep functioneert. Personeel wordt getraind 

om de Nederlandse versie van het REACH-programma uit te gaan voeren. Alle leerkrachten, 

onderwijsassistenten en andere medewerkers die betrokken zijn bij het experiment en/of de 

controlegroep worden goed geïnformeerd. Ten slotte krijgen ook ouders voorlichting over het 

onderzoek dat gaat plaatsvinden met het nieuwe REACH-programma. Gedurende deze tijd blijft 

de school de leesontwikkeling van kinderen volgen met het CITO-leerlingvolgsysteem. Op deze 

manier kan worden onderzocht of er verbetering optreedt in de leesvaardigheid van de 

leerlingen. 

 

Stap 5: Decide 

Bij het laatste stap van het 5D-model worden de resultaten van de effectmeting naast de resultaten 

van de procesevaluatie gelegd. De uitkomsten van de procesevaluatie zijn zeer belangrijk omdat ze 

de uitkomsten van de effectenstudie kunnen duiden. Het komt regelmatig voor dat een interventie 

niet gewenste resultaten oplevert omdat de kwaliteit van de implementatie tekortschoot. Om deze 

redenen is het belangrijk dat onderzoekers en betrokken scholen samen de resultaten analyseren en 

aandacht schenken aan de vragen zoals: 1) Is de interventie correct uitgevoerd? 2) Hoe hebben de 

deelnemende scholen de invoering ervaren en waar zijn ze tegenaan gelopen? Of 3) Wat werkte 

goed? Wat werkte minder goed? En waar ligt de ruimte voor verbetering? De informatie die in deze 

stap verzameld wordt, wordt gebruikt om de interventie gezamenlijk te verbeteren. Wanneer blijkt 

dat zowel de effectenstudie als de procesevaluatie niet de gewenste resultaten sorteren, kan 

gezamenlijk besloten worden met de interventie te stoppen.  
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Uiteindelijk willen we succesvolle aanpakken op zoveel mogelijk scholen toepassen. Daarbij is het 

zaak dat er goed wordt nagedacht over de mogelijkheden tot opschalen van iedere aanpak. Voor 

welke scholen en leerlingen zou een geëvalueerd programma wel werken en waar werkt het 

misschien niet? Als het programma wordt opgeschaald blijft het monitoren en evalueren van de 

aanpak cruciaal. Dit geldt ook voor de communicatie over de uitkomsten in een andere context. Het 

kan zijn dat het in een bepaalde context minder goed of helemaal niet werkt en het is belangrijk om 

dit te weten zodat er meer kennis ontstaat over toepasbaarheid van een bepaalde interventie in 

verschillende contexten. 

 

Het Taal Lab zorgt ervoor dat de bevindingen van ieder experiment gedeeld wordt met het veld. Dit 

gebeurt door middel van de website, webinars en nieuwsbrieven. Het Taal Lab werkt ook actief mee 

aan het opschalen van succesvolle aanpakken.  

Het rendement van beter taalonderwijs 

Effectieve taalinterventies zorgen voor hogere leerwinsten. Veelvuldig wetenschappelijk onderzoek 

toont aan dat effectieve taalinterventies zorgen voor een grotere leerwinst. Wanneer het kind op 

vroege leeftijd meer taalvaardig wordt, heeft hij of zij daar bovendien het hele leven profijt van. Niet 

alleen kan het kind van meet af aan beter lezen en schrijven, ook andere basisvaardigheden zoals 

rekenen zullen zich sneller ontwikkelen (Cunha & Heckman, 2007). Taalinterventies op jonge leeftijd 

hebben dus de grootste uitwerking en zorgen ervoor dat het kind gedurende de rest van het leven 

meer menselijk kapitaal opbouwt.  

 

De hogere leerwinst zorgt ervoor dat leerlingen de mogelijkheid hebben door te stromen naar 

hogere onderwijsvormen, waardoor ze meer menselijk kapitaal opbouwen en hun verdienvermogen 

toeneemt. Een effectieve taalinterventie kan bijvoorbeeld leiden tot een 9% hoger jaarloon (CPB, 

2016). In aanvulling op het verdienvermogen, verkleinen effectieve taalinterventies de kans op 

laaggeletterdheid als kinderen volwassen zijn. Bovendien, zal een betere leesvaardigheid leiden tot 

een lagere uitval uit het onderwijs en een kleine kans op werkloosheid (Heckman et al. 2006). 

Stijging van het bbp. Op individueel niveau is het duidelijk dat succesvolle taalinterventies leiden tot 

een betere individuele ontwikkeling. Maar in welke mate beïnvloedt het vroegtijdig ingrijpen in de 

taalvaardigheid de toekomstige economie van Nederland? Voor een aantal kansrijke taalinterventies 

is berekend wat voor het effect het zal hebben op het bruto binnenlands product (bbp) (CPB, 2016). 

Zo wordt voorgerekend dat een verdubbeling van taallessen voor achterstandsleerlingen (in 

combinatie met een actief lesprogramma en rekenlessen) leidt tot een bbp-stijging van 0,2 procent. 

Het inzetten van onderwijsondersteunend personeel, om bijvoorbeeld in kleine groepen bijles in taal 

te geven, kan eveneens leiden tot een extra groei van 0,2 procent. Ten slotte hebben interventies 

waarin kinderen gedurende de zomer lezen met hun ouders een positieve invloed op een 

economische groei van 0,1 procent. 

Wat levert de werkwijze van Taal Lab ons (nog meer) op?  

Kennis over kansen en knelpunten. Iedere stap in het 5D-model levert waardevolle output op voor, 

de wetenschap, de onderwijspraktijk en beleidsmakers. Het 5D-model dwingt af dat problemen en 

onderliggende oorzaken gedetailleerd in kaart gebracht worden. Hierdoor zal het Taal Lab in de 

komende jaren een heldere diagnose van de kansen en knelpunten in het Nederlandse taalonderwijs 

opleveren. Deze informatie biedt inzicht in de mechanismes en kenmerken die ten grondslag liggen 

aan goed (en slecht) taalonderwijs. Onderwijsprofessionals en beleidsmakers kunnen van deze 

kennis profiteren.  
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Kennis over de effecten van interventies. Door middel van de effectenstudies die zullen worden 

uitgevoerd binnen het Taal Lab wordt inzicht gegenereerd in wat wel of niet werkt, voor welke 

doelgroep, tegen welke kosten en met welke effecten. Dit stelt de beleidmakers, besturen en scholen 

in staat het kaf van het koren te scheiden en de effectieve interventies op te schalen zodat meer 

leerlingen hiervan kunnen profiteren. Van de mislukte interventies leren we: we verbeteren de 

diagnose of het ontwerp van deze interventies. De kennis die deze aanpak genereert stelt alle 

stakeholders in het onderwijs beter in staat bewustere keuzes te maken en daarmee doelmatigheid 

van ons onderwijsbeleid te verhogen. Financiële middelen en tijdsinvesteringen worden gerichter 

ingezet. Hierdoor kan met dezelfde hoeveelheid middelen meer resultaat behaald worden. 

Toename lerend vermogen in het onderwijs. Het Taal Lab investeert in het lerend vermogen van het 

(taal)onderwijs. Door een kenniscultuur waarin kennis gedeeld wordt ontstaat een innovatief en 

weerbaar onderwijssysteem waarin de leerresultaten van leerlingen centraal staan. Deze aanpak past 

goed bij een innovatief kennisland als Nederland. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar voor 

uitdagingen die op ons af komen en we maken sneller en beter gebruik van de kansen die er zijn om 

onderwijs te vernieuwen.  

 

Effectieve interventies op terrein van taalvaardigheid 

We onderscheiden op basis van wetenschappelijk vier thema’s in effectieve taalinterventies: 

ouderbetrokkenheid, samenwerkend leren, tutoring en brede taalprogramma’s. Welke type 

interventie het best gebruikt kan worden hangt af van de context, de leerling en het probleem 

dat men op wil lossen. In het Taal Lab wordt hier expliciet aandacht aan besteed.  

Ouderbetrokkenheid 

Ouders kunnen een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de leesvaardigheid van kinderen. In 

het bijzonder in de vroege taalontwikkeling, wanneer kinderen nog relatief veel tijd thuis 

doorbrengen, is de taalontwikkeling in de thuisomgeving van belang om achterstanden te 

voorkomen. Wanneer algemene handvatten niet voldoende zijn om ouders te helpen bij het 

ondersteunen van hun kind, kan een intensievere aanpak worden gekozen. Aanpakken waarbij 

ouders leesmateriaal mee naar huis krijgen, training ontvangen en er huisbezoeken worden 

gedaan, boeken veelbelovende resultaten. Bijvoorbeeld, het REAL-programma combineert 

huisbezoeken, trainingen voor ouders, informatiebijeenkomsten en het meegeven van materiaal 

om thuis te lezen en taalspelletjes te doen. Na het programma van 18 maanden is de beginnende 

leesvaardigheid van kleuters die hebben deelgenomen aan het programma 0,43 

standaarddeviatie (SD) beter dan dat van kleuters die niet hebben deelgenomen. Dit staat gelijk 

aan ongeveer 5 maanden leerwinst. Voor kinderen van moeders zonder startkwalificatie loopt de 

winst zelfs op tot 0,92 SD (11 maanden) (Hannon & Nutbrown, 1997).  

 

Samenwerkend leren 

Onderzoek heeft aangetoond dat samenwerkend leren (i.e., collaborative/cooperative learning) 

de leesvaardigheid en het leesbegrip van kinderen verbeterd (Puzio & Colby, 2013; Slavin, Lake, 

Chambers, Cheung, Davis, 2009). Uit een meta-analyse van Puzio & Colby (2013) blijkt dat vrijwel 

alle programma’s die gebruik maken van samenwerkend leren positieve effecten hebben op de 

taalvaardigheid van kinderen (94%). Een kwalitatief goede toepassing van samenwerkend leren is 

een goedkope en effectieve wijze om grotere leerwinsten te boeken op het gebied van taal. Een 

goed voorbeeld is het programma PALS waarin leerlingen met verschillende leesniveaus in 

tweetallen samenwerken aan terugkerende leesopdrachten en iedere leerling een vaste taak 

heeft. Door een lichte vorm van competitie toe te voegen waarbij leerlingen punten verdienen 

door opdrachten samen te voltooien, wordt de betrokkenheid van de kinderen verder vergroot. 
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PALS vergroot de leesvaardigheid van leerlingen met 3 tot 5 maanden waarbij zwakke lezers de 

grootste leerwinsten boeken. 

 

Tutoring 

Tutoring is een belangrijk hulpmiddel om (taal)achterstanden weg te werken. Bij tutoring krijgen 

kinderen met achterstanden een extra dosis taalles, bovenop het reguliere lesprogramma. De 

extra lessen worden 1-op-1 of in kleine groepjes gegeven. Een voorbeeld is het programma NELI 

waarbij kleuters iedere dag met de onderwijsassistent werken aan hun mondelinge 

taalvaardigheden, vocabulaire en fonetisch bewustzijn. Na 20 weken lopen kleuters die het NELI-

programma hebben gevolgd 2 maanden voor op kinderen die het programma niet hebben 

gevolgd (Sibieta, Kotecha & Skipp, 2016). Tutoring is een relatief dure interventie maar er zijn 

programma’s die laten zien dat met goed getrainde onderwijsassistenten of vrijwilligers even 

goede resultaten kunnen worden behaald als met programma’s waarin leraren of andere 

professionals de extra lessen voor hun rekening nemen (EEF, 2020). Hierdoor kunnen de kosten 

worden gedrukt zonder dat de opbrengsten afnemen. 

Brede Taalprogramma’s 

Ten slotte zijn er ook brede die bovenstaande elementen, zoals tutoring en samenwerkend leren, 

samenvoegen in een coherent programma en het taalonderwijs of transformeren. Een 

interessante subcategorie zijn de programma’s die zich richten op begrijpend lezen. Programma’s 

waarbij het leesonderwijs geïntegreerd is in de rest van het curriculum, zoals zaakvakken en 

wereldoriëntatie, en waarbij er thematisch gewerkt wordt, blijken erg succesvol. Een goed 

voorbeeld is CORI. Dit programma vergroot niet alleen de prestaties op het gebied van 

begrijpend lezen (0,3 standaarddeviatie) maar is ook succesvol in het verhogen van de 

leesmotivatie (Guthrie, McRae & Klauda, 2007). 
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A.5 Teacher Lab NL 

Platform voor het duurzaam aantrekken, professionaliseren en behouden van leraren 

Waarom een Teacher Lab? 

Het aantrekken, professionaliseren en behouden van leraren is een van de allergrootste uitdagingen 

in het Nederlands onderwijs. Hierdoor neemt zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve 

lerarentekort toe. Bovendien versterkt het zichzelf: het tekort maakt het bijvoorbeeld lastiger om 

leraren binnenboord te houden. Daarnaast is er veel handelingsverlegenheid over hoe leraren zich 

het beste verder professionaliseren. Er is dan wel een enorm aanbod van 

professionaliseringsactiviteiten, maar er is weinig zicht op de effectiviteit. Dit is een gemiste kans, 

aangezien de kwaliteit van de leraar de allerbelangrijkste factor is voor de ontwikkeling van 

leerlingen. 

 

Wat is effectief in het aantrekken, professionaliseren en behouden van leraren? Het beantwoorden 

van deze vraag is steeds urgenter voor leraren, schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers. 

Ondanks een veelvoud van taskforces en initiatieven, is veel beleid ad hoc en blijven schoolleiders, 

bestuurders en gemeenten handelingsverlegen. Ook ontbreekt het vaak aan een goede diagnose. 

Hebben scholen waar leraren enthousiast zijn over professionalisering bijvoorbeeld minder moeite 

om leraren aan te trekken en te behouden? En waarom werken de generieke maatregelen 

onvoldoende voor scholen met een uitdagende leerlingpopulatie (Inspectie van het Onderwijs, 2019; 

Vermeulen, 2019). Welk type leraren raken we kwijt en op welke scholen? En bovenal: welke 

interventies kunnen we nog meer inzetten en welke lijken niet effectief? 

 

Het Teacher Lab helpt schoolleiders en bestuurders door kennis te creëren over het oplossen van het 

kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort, op hun school, bij hun bestuur en in hun gemeente. 

Hiermee dragen we bij aan het voorkomen van 1) lesuitval en leerachterstanden op tekortscholen, 2) 

kwaliteit die onder druk staat, 3) dure ad hoc oplossingen, 4) hoog ziekteverzuim op scholen en 5) het 

vertrek van leraren.  

 

De huidige initiatieven om leraren aan te trekken, te professionaliseren en te behouden voor het 

onderwijs lijken sterk in effectiviteit te verschillen en zijn bij elkaar onvoldoende om tot duurzame 

oplossingen te komen. Met het Teacher Lab dragen we actief bij aan duurzame oplossingen door in 

co-creatie nieuwe kennis over duurzame interventies en oplossingen te creëren. We helpen met een 

gedegen analyse (detect and diagnose), het ontwerp van kansrijke interventies (design), de evaluatie 

van effectieve aanpakken (determine) en het voortzetten, uitbreiden, aanpassen en opschalen van 

ingevoerde interventies (decide) Hiermee ontwikkelen we duurzame en ‘evidence-informed’ leraren-

interventies die ook op lange termijn bijdragen aan het aantrekken, professionaliseren en behouden 

van leraren en schoolleiders. Hiervan profiteren niet alleen de leraren en schoolleiders, maar ook de 

leerlingen. 

Wat is een Teacher Lab? 

Het doel van het Teacher Lab is het creëren van kennis over het aantrekken, professionaliseren en 

behouden van goede leraren en schoolleiders. In het Teacher Lab wordt onderzoek gedaan naar de 

knelpunten, worden effectieve interventies ontworpen, starten scholen met pilots met kansrijke 

interventies en vindt evaluatie en effectmeting van de (leraren)interventies plaats. 
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Het Teacher Lab is een platform van onderwijsprofessionals en wetenschappers. In het Teacher Lab 

vinden verschillende projecten plaats, die allemaal bijdragen aan het creëren van nieuwe kennis in 

het aantrekken, professionaliseren en behouden van leraren. 

 

Werken in co-creatie met de 5D-methodiek 

Co-creatie is een belangrijk kenmerk van het Teacher Lab. Dit betekent dat leraren, schoolleiders, 

bestuurders en beleidsmakers intensief samenwerken met wetenschappers. Gezamenlijk werken we 

aan antwoorden op de volgende vragen: 

1. Wat is precies het probleem? Waar liggen mogelijke oorzaken van het minder goed aantrekken, 

professionaliseren en behouden van leraren en schoolleiders? (diagnose) 

2. Wat zijn kansrijke interventies? Welke interventies zijn in andere landen effectief gebleken? Welke 

interventies lijken kansrijk in de Nederlandse onderwijscontext? En wat is het ontwerp van een 

ideale interventie? (design) 

3. Zijn de ontworpen interventies in te voeren op scholen? Hoe worden ze geëvalueerd? En wat zijn 

de effecten op leraren en schoolleiders? Profiteren leerlingen er ook van? Hoe wordt de 

implementatie van de interventie ervaren door onderwijspersoneel? (determine) 

4. Wordt de interventie doorgezet? Moet de interventie worden aangepast? In hoeverre kunnen ook 

andere scholen met soortgelijke problemen deze interventie gebruiken het tekort terug te 

dringen? (decide) 

 
In het Teacher Lab werken we aan de hand van een wetenschappelijke innovatie-aanpak: het 5D 

model voor duurzame effectieve verbetering en innovatie van onderwijs (zie figuur 1, uit Cornelisz & 

Van Klaveren, 2021). Dit model vertegenwoordigt een co-creatieve werkwijze met vijf essentiële 

onderdelen om te komen tot duurzame onderwijsverbetering: probleemsignalering (Detect), 

diagnose (Diagnose), ontwikkeling en implementatie van de handeling/interventie (Design), gedegen 

wetenschappelijk evaluatie (Determine), en het duiden van evaluatieresultaten in co-creatie zodat 

een evidence-informed beslissing kan worden gemaakt over wat de volgende stap is (Decide). Het 

model is cyclisch en wanneer gesignaleerd wordt dat het probleem nog niet (adequaat) is opgelost 

dan kunnen de stappen herhaald worden net zo lang het probleem opgelost is. 

 

 
Figuur 12. Het 5D-model voor iteratieve duurzame onderwijsverbetering. Bron: Cornelisz & Van Klaveren (2021). 

Hoe werkt het Teacher Lab in de praktijk? 

 
In het Teacher Lab werken leraren, schoolleiders, bestuurders en wetenschappers in 

gelijkwaardigheid samen om nieuwe kennis te creëren over duurzame aanpakken voor het 

aantrekken, professionaliseren en behouden van leraren en schoolleiders. De 5 fasen van het 5D 

model staan hieronder toegelicht en samengevat in figuur 12. 
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Figuur 13. De 5 fasen van het 5D-model voor het Teacher Lab 

Fase 1: In welke mate is het aantrekken, professionaliseren en behouden van leraren een 

urgente uitdaging? (Detect) 

In deze eerste fase wordt gekeken welke onderdelen van het kwantitatieve en kwalitatieve 

lerarentekort het meest urgent is. We brengen in kaart wat we weten, zoals de omvang en spreiding 

van de tekorten, de sterke concentratie van het lerarentekort op scholen met veel kansarme 

leerlingen (Inspectie van het Onderwijs, 2019), het verloop en ziekteverzuim op scholen (Vermeulen, 

2019) en de professionalisering van leraren en schoolleiders. Hierbij wordt ook een probleemstelling 

geformuleerd, waardoor er gericht kan worden gezocht naar een oplossing. 

 

VOORBEELD: 1 DETECT 

Sommige scholen ondervinden meer hinder van het kwantitatieve lerarentekort dan andere 

scholen. Een groep scholen in Amsterdam constateert bijvoorbeeld dat leraren vaak vertrekken 

en dat het bovendien moeilijk is om nieuwe leraren aan te trekken. Het personeelsbestand 

krimpt. Voor deze scholen dreigt het gevaar dat scholen in de toekomst moeten sluiten. 

Om het probleem beter in kaart te brengen zoeken de scholen contact met andere (vergelijkbare) 

scholen uit het scholennetwerk. Speelt het probleem daar ook? Al snel blijkt dat andere scholen 

in grote steden met soortgelijke problemen te kampen hebben. Ook daar is bij sommige scholen 

sprake van een krimp. Ervaringen worden gedeeld waaruit duidelijk wordt dat bijvoorbeeld 

kansarme leerling populaties en hoge levenskosten een rol kunnen spelen. Toch valt ook op dat 

er grote onderlinge verschillen zijn.  
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Ook wordt er samengewerkt met wetenschappers om het probleem beter te belichten. De 

onderzoekers kunnen verschillende databronnen – bijvoorbeeld registratiedata – en reeds 

bestaande onderzoeken analyseren om het probleem op globaler in beeld te brengen. Zo wordt 

er uitgezoomd en wordt gekeken naar factoren die systematisch samenhangen met de in- en 

uitstroom van leraren. De onderzoekgegevens tonen een beeld dat de vermoedens bevestigd: 

scholen met meer kansarme leerlingen hebben een groter verloop. Het onderzoek geeft ook 

nieuwe inzichten: het personeelsbeleid is een belangrijke voorspeller van verloop en bovendien 

zijn het vaak onervaren leraren die het veld ruimen. 

 
Fase 2: In kaart brengen van mogelijke oorzaken (Diagnose) 

Voor de urgente uitdagingen waar veel handelingsverlegenheid bestaat, werken we in co-creatie aan 

een scherpe diagnose. Hier bekijken we het probleem van verschillende kanten, brengen we de 

onderliggende mechanismen in kaart en bestuderen we verschillen tussen groepen scholen en 

groepen leraren/schoolleiders. Zo bekijken we bijvoorbeeld welke scholen er goed in slagen leraren 

aan te trekken, welke leraren dreigen uit te vallen of te vertrekken en welke 

professionaliseringsactiviteiten leiden tot ontwikkeling en behoud van leraren. Deze fase resulteert in 

zicht in specifieke doelen en doelgroepen voor effectief en duurzaam leraren- en 

professionaliseringsbeleid.  

 

VOORBEELD: 2 DIAGNOSE 

Bij deze stap wordt specifiek nagedacht over wat het tekort bij de Amsterdamse scholen 

veroorzaakt. Uit de eerste fase (DETECT) komen een aantal factoren naar voren die 

samenhangen met toenemende leegloop van het lerarenbestand. Dit zijn belangrijke 

aangrijpingspunten om oplossing voor het probleem te formuleren. De verzamelde 

puzzelstukken uit de tweede fase worden in co-creatie – met schoolleiders, leraren, 

wetenschappers en beleidsmakers – naast elkaar gelegd. Om de meest waarschijnlijke oorzaak 

van het probleem te vinden kunnen ook wetenschappelijke onderbouwde diagnostische 

instrumenten worden toegepast om het probleem beter te onderzoeken. 

Fase 3: Het ontwerpen van een aanpak (Design) 

Het in co-creatie ontwerpen van een kansrijke aanpak, gebeurt in fase 3. Hier werken leraren, 

schoolleiders, bestuurders en wetenschappers samen om tot nog betere aanpakken te komen. De 

interventies de we gezamenlijk ontwikkelen richten zich op de oplossing van een specifieke uitdaging 

bij een specifieke doelgroep. Input voor de te ontwerpen interventies bestaat uit: 

 goede en kansrijke ervaringen uit de Nederlandse onderwijspraktijk 

 briljante nieuwe ideeën met draagvlak 

 internationaal onderzoek over bewezen effectieve interventies in vergelijkbare landen 

 Nederlands wetenschappelijk onderzoek 

 
Het ontwerpen van de interventies gebeurt in co-creatie tussen onderwijspraktijk en wetenschap. De 

ontwikkelde interventies worden vervolgens gepilot op enkele scholen. Dit zullen in eerste instantie 

vooral scholen zijn waarvan leraren, schoolleiders of bestuurders participeren in het Teacher Lab. Op 

basis van de pilots wordt bekeken of de interventies goed toepasbaar zijn in de Nederlandse 

onderwijspraktijk, of dat de interventies nog verder verbeterd moeten worden. 
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VOORBEELD: 3 DESIGN 

De tweede fase (DIAGNOSE) laat zien dat de teruglopende werkgelegenheid op Amsterdamse 

scholen onder andere veroorzaakt wordt door een gebrek aan kundigheid en vertrouwen bij, en 

begeleiding van, onervaren leraren. De leerlingenpopulatie vereist een andere aanpak dan 

leerlingen op reguliere basisscholen en dit maakt het voor onervaren leraren moeilijker om mee 

te komen. Om deze reden wordt een interventie ontworpen die inzet op coaching en begeleiding 

van startende leraren. Daarbij is er speciaal oog voor het lesgeven aan leerlingen die opgroeien 

in kansarme omgevingen.  

De interventie wordt wederom doormiddel van co-creatie ontworpen. Zowel wetenschappers als 

onderwijsprofessionals creëren samen een praktijk relevante aanpak. Hierbij wordt bijvoorbeeld 

kennis geput uit bestaande interventies gericht op begeleiding van startende leraren (bijv. 

Teacher induction), maar wordt ook samengewerkt met wetenschappers en professionals die 

kennis hebben over het lerend vermogen van kansarme leerlingen. Ook wordt er bijzondere 

aandacht besteed aan de inhoud en vorm van bijscholing van jonge leraren met oog voor 

bijvoorbeeld coaching en verbeteringen van specifieke onderdelen van het leraarschap (Kraft, 

2018). De beste ideeën worden in het Teacher Lab doorontwikkeld en gereedgemaakt voor 

implementatie. Hierbij is oog voor alle facetten die leiden tot een succesvolle interventie. Niet 

alleen moet het wetenschappelijk solide in elkaar zitten, ook moet het implementeerbaar zijn 

rekening houdend met de voorkeuren van het onderwijspersoneel. 

 
Fase 4: Het toetsen van de effecten van de aanpak (Determine) 

Van bestaande of nieuwe kansrijke interventies worden de effecten in kaart gebracht in fase 4. We 

brengen hierbij het algemene effect in kaart, maar kijken ook bij welke scholen en doelgroepen de 

interventies het meest effectief zijn. Voor het in kaart brengen van effecten zijn specifieke 

onderzoeksmethoden nodig, zoals (quasi)experimenteel onderzoek. In de meeste gevallen zullen we 

een experimentele studie opzetten, waarin we de effectiviteit van de leraren-interventies in kaart 

brengen bij een groep scholen. Om dit voor scholen interessant te laten zijn, werken we zoveel 

mogelijk met multiple treatments of uitgestelde treatments, waarbij de interventies voor de scholen 

vergoed worden. 

Bovendien is er oog voor de praktische voor- en nadelen van de interventies. Het is van cruciaal 

belang dat de interventie goed wordt geïmplementeerd en dat de interventie gedurende de gehele 

looptijd de beoogde doorgang vindt. Hiervoor is draagkracht nodig van alle belanghebbenden, zoals 

de leraren. Ook moet bekeken worden in hoeverre de implementatie juist werd uitgevoerd. Wat zijn 

bijvoorbeeld de risico’s en valkuilen als een interventie op school wordt ingevoerd. 

 

VOORBEELD: 4 DETERMINE 

Bij deze stap wordt de ontworpen interventies uit stap 3 (DESIGN) geïmplementeerd en 

geëvalueerd. Om te begrijpen of de interventies werken, wordt een experiment opgezet waarin 

scholen een van de interventies krijgt toegewezen of een deel van de scholen een interventie 

eerder ontvangt dan andere scholen. Omdat de scholen willekeurig worden ingedeeld, kan 

worden vastgesteld op welke scholen en voor welke groepen leraren de interventie effectief is. 

Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of het verloop afneemt, de kwaliteit van de startende leraar 

sneller toeneemt en hij of zij bovendien meer zelfvertrouwen krijgt in de onderwijspraktijk. 

Om scholen te helpen met de interventies te implementeren, worden coaches ingezet. Hiervoor 

kunnen leraren van de deelnemende scholen worden getraind of er wordt gebruik gemaakt van 

externe coaches. Vanzelfsprekend is het van belang alle belanghebbenden tijdig te informeren, 
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mee te laten denken en draagkracht te organiseren. Bovendien ziet Teacher Lab erop toe dat de 

invoering volgens protocol verloopt en dat bij iedere school de invoering gelijk verloopt. 

 

Fase 5: Hoe duiden we de resultaten en wat zijn lessen voor effectief lerarenbeleid op alle 

scholen (Decide)?  

Tot slot bespreken we de resultaten en duiden we ze in co-creatie tussen onderwijspraktijk en 

wetenschap. We bekijken of de interventies voldoende effectief zijn of dat ze verbeterd moeten 

worden. Deze inzichten worden gebruikt bij besluitvorming over mogelijke verdere opschaling van de 

interventies.  

 

VOORBEELD: 5 DECIDE 

In stap 5 wordt besloten of en voor welke scholen en leraren de interventie succesvol is geweest. 

Hierbij wordt wederom in samenwerking tussen wetenschap en onderwijspraktijk gekeken naar 

de plus- en minpunten van de interventies en de resultaten van de evaluaties. Er is niet alleen 

oog voor de effectenevaluatie (Heeft de interventie gewerkt en is het verloop bijvoorbeeld 

teruggedrongen?), maar ook voor de procesevaluatie (Wat zijn bijvoorbeeld de ervaringen van 

het onderwijspersoneel met de invoering van de interventie?). Regelmatig zullen interventies 

gemengde resultaten laten zien. Zo kan het zijn dat het verloop bij sommige scholen is 

afgenomen, maar bij andere niet. Of de kwaliteit van de startende leraar lijkt bij alle 

interventiegroepen te zijn toegenomen, maar het vertrouwen van de startende leraren maar bij 

een deel van de scholen. Ook wordt hierbij in co-creatie gekeken naar praktische belemmeringen 

bij interventies, als bijvoorbeeld blijkt dat sommige scholen het moeilijk vonden om coaches te 

vinden voor het begeleidingstraject. In deze gevallen kan het zijn dat de interventies alleen voor 

deelgroepen ingezet gaat worden, of eerst aangepast wordt voor opschaling interessant is. Bij 

aanpassing worden eerdere fasen van de 5D-aanpak opnieuw doorlopen, tot de interventies 

effectief genoeg zijn om tot duurzaam lerarenbeleid te komen. 

 

Flexibel en cyclisch proces tot probleem is opgelost 

Het uiteindelijke onderzoeks- en activiteitenprogramma van het Teacher Lab bestaat uit verschillende 

projecten. Het programma wordt door de onderwijsprofessionals in samenspraak met 

wetenschappers opgesteld. Per project wordt gekeken aan welke 5D-stap op dit moment de meeste 

behoefte is. Op deze wijze kan er in een project worden gewerkt aan een goede diagnose van een 

onderdeel, in een ander project een interventie worden ontworpen (design) en richt een derde 

project zich op het in kaart brengen van effecten van een interventie (determine). Naast flexibiliteit in 

de keuze voor een fase, is het cyclisch karakter van het 5D-model belangrijk. Per uitdaging gaat de 

cyclische aanpak gaat net zo lang door tot de interventies uit ontwikkeld zijn en daadwerkelijk 

bijdragen aan effectief en duurzaam lerarenbeleid. 

Teacher Lab levert direct verbeteringen voor het lerarenbeleid  

Het Teacher Lab draagt bij aan effectief en duurzaam lerarenbeleid, gericht op het aantrekken, 

professionaliseren en behouden van leraren. Concreet levert het Teacher Lab de komende jaren de 

volgende zaken op: 

6. Een aantal heldere diagnoses van kansen en knelpunten in het aantrekken, professionaliseren en 

behouden van leraren. Hierbij denken we aan: 

 inzichten in onderliggende mechanismen bij de scheve verdeling van het lerarentekort 
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 inzicht in de mogelijke effecten van de huidige beleidsmaatregelen, zoals de 

salarisverhoging van leraren op achterstandsscholen 

 inzicht in relatie tussen professionaliseringsactiviteiten en behoud van leraren 

 een simulatiemodel dat inzicht geeft in de verwachte effecten van diverse 

beleidsmaatregelen  

 
7. Het ontwerpen van enkele kansrijke interventies over aantrekken, professionaliseren en 

behouden van leraren op scholen in Nederland. Hierbij denken we aan: 

 drie toolkits met interventies die in vergelijkbare landen effectief bleken (voor aantrekken, 

professionaliseren en behouden van leraren en schoolleiders) 

 overzichten van de meest succesvol ervaren interventies op scholen in Nederland 

 enkele nieuwe ontwerpen van kansrijke interventies voor Nederlandse scholen (gebaseerd 

op inzichten uit de wetenschap en onderwijspraktijk) 

 pilots met kansrijke interventies op scholen, zoals het inzetten van PABO-studenten voor 

tutoring, coaching van beginnende leraren op achterstandsscholen, coaching van 

schoolleiders, etc. 

 
8. Het bepalen van de effecten, door implementeren, evalueren en effecten meten van kansrijke 

interventies. Hierbij denken we aan: 

 een effectstudie naar 1 of 2 ontwikkelde interventies om leraren op achterstandsscholen te 

behouden  

 een effectstudie naar het inzetten van diverse typen extra krachten om leerachterstanden 

weg te werken 

 een effectstudie naar coaching van schoolleiders 

 
Daarnaast zal het Teacher Lab inzicht opleveren in de mate waarin het prototype Lab functioneert en 

hoe de werkwijze verbeterd kan worden. 

 

Het rendement van beter lerarenbeleid 

Door te investeren in effectieve lerareninterventies komen er niet alleen meer leraren voor de klas te 

staan, maar neemt ook de kwaliteit van de leraar toe. Dit levert zowel op de korte- als lange termijn 

een positief rendement op voor de Nederlandse samenleving. 

 

Veelvoudig wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de kwaliteit van de leraar fundamenteel is voor 

de ontwikkeling van kind. Les krijgen van een relatief goede leraar in plaats van een slechte leraar 

kan leiden tot een heel jaar leerwinst. Met een goede leraar is een leerling aan het einde van de 

basisschool dus een jaar verder in zijn of haar schoolontwikkeling. Deze leerwinst zorgt ervoor dat 

leerlingen de mogelijkheid hebben door te stromen naar hogere onderwijsvormen en daardoor meer 

menselijk kapitaal opbouwen. Een betere leraar heeft daardoor ook een positieve invloed op het 

toekomstig verdienvermogen van de leerling. In vergelijking met een relatief slechte leraar, zorgt een 

relatief goede leraar ervoor dat een leerling later ongeveer 8 procent meer inkomen genereert (Van 

der Steeg, 2016). In aanvulling op het verdienvermogen, heeft de kwaliteit van de leraar ook 

langetermijneffecten op de arbeidsmarktpositie van leerlingen. Leerlingen hebben bijvoorbeeld een 

kleinere kans om later werkloos te worden of vroegtijdig uit het onderwijs te stromen (Chetty et al., 

2014).  

 

Hoe vertalen investeringen in de kwaliteit van de leraar zich naar economische groei van Nederland? 

Verschillende interventies tonen positieve effecten op het bruto binnenlands product (BBP). 
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Investeringen in coaching leiden bijvoorbeeld tot een geschatte BBP-stijging van tot 0.11 procent. 

Door in te zetten op lesobservaties en feedback van collega’s wordt geschat dat het BBP kan stijgen 

tot 0.04 procent (CPB, 2016). Succesvolle interventies die de kwaliteit van de leraar verbeteren, 

zorgen er dus voor dat de Nederlandse economie groeit. 
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A.6 Fasering co-creatie labs 

De co-creatie labs hebben een looptijd van 5 jaar. Deze 5 jaar zijn nodig om tot een goede en 

wetenschappelijke analyse, diagnose, ontwerp, evaluatie en effectmeting te komen. Binnen deze 5 

jaar worden 4 interventies ontworpen en getest en vinden er tal van flankerende onderzoeken plaats 

om mechanismen beter te begrijpen. 

 

Bij het opzetten van de labs onderscheiden we drie fasen: de pilotfase waarin het lab wordt 

neergezet en het probleem wordt verkend (jaar 1), de ontwerpfase waarin de interventies worden 

ontworpen en gepilot (jaar 2 en 3) en de impactonderzoeksfase, waarin de effecten op leraren en 

prestaties van leerlingen in kaart gebracht worden (jaar 4-5).  

 

Voor ieder co-creatie lab vindt In het derde jaar een onafhankelijke externe review plaats, om de 

kwaliteit te borgen en tussentijds te kunnen bijsturen. In de reviewcommissie zitten tenminste twee 

gerenommeerde internationale specialisten op het betreffende thema en een hoogleraar die een 

vergelijkbaar co-creatie lab in een ander land heeft opgezet (vanuit Education Endowment 

Foundation of een vergelijkbaar instituut). 

 

De pilot-fase van de prototype-labs: schooljaar 22/23 

In het schooljaar 2022-2023 starten de 2 prototype-labs: het Taal Lab en Teacher Lab. In dit 

schooljaar doen vanuit iedere sector 5 scholen mee met de labs. Daarnaast wordt de 5D methodiek 

in de pilot fase verder uitgewerkt en toegepast. 

 

De labs doen in het pilotjaar analyses en diagnoses. Daarnaast vindt er in het pilotjaar een 

systematische review plaats van internationaal onderzoek over interventies. Deze systematische 

review wordt benut om na te denken over kansrijke interventies en gebruikt om op zoek te gaan naar 

kansrijke praktijken in het Nederlands onderwijs. 

 

De ontwerpfase: schooljaren 23/24 en 24/25 

In het tweede en derde jaar worden interventies ontworpen en gepilot op 20 deelnemende scholen. 

Het ontwerpen van de interventies gebeurt in co-creatie tussen scholen en wetenschappers.  

 

De impactonderzoeksfase: 25/26 en 26/27 

De laatste fase bestaat uit het onderzoeken van effecten van de interventies op scholen. Dit gebeurt 

op tenminste 100 tot 200 scholen per co-creatie lab, afhankelijk van het ontwerp en de beoogde 

effecten. De effectmeting resulteert in inzicht in de effecten van de ontwikkelde interventies. 
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A.7 Evaluaties 

In aanvulling op de hoofdtekst, beschrijven we hier de twee grootste onderzoeken: die naar de 

onderzoeks- en verbetercultuurwerkwijzen, en de onderzoeken binnen de co-creatie labs. Deze zijn 

gebaseerd op moderne en beproefde analysetechnieken.121 

A.7.1 Evaluatie van onderzoeks- en verbetercultuurwerkwijzen 

In een wetenschappelijke evaluatie wordt nagegaan in welke mate het groeikrachtprogramma de 

vaardigheden van leerlingen heeft verbeterd. De vaardigheden en stijging van de leerling 

vaardigheden worden gemeten op basis van CITO- (PO), de VAS-toetsen (Volg en Adviessysteem 

toetsen in het VO), en vaardigheidstoetsen binnen de instelling.  

 

Voor de evaluatie van onderzoeks- en verbetercultuurwerkwijzen wordt een quasi-experimenteel 

design gebruikt, met een looptijd van 3 jaar. Scholen die in jaar 1 of 2 als controleschool fungeren, 

implementeren in jaar 2 of 3 (respectievelijk) de werkwijze. Scholen worden willekeurig toegewezen 

om al dan niet te starten als controleschool. In totaal worden 2 werkwijzen getest.  

 

Daar zijn in totaal 480 scholen voor nodig. Dat zijn er gemiddeld 240 per sector, en daarmee 80 per 

sector per jaar. Elk onderzoek wordt voorafgegaan door een pilot van 10 scholen per werkwijze.  

 

 
Figuur 14. Powerplot voor het onderzoek naar onderzoeks- en verbetercultuurwerkwijzen. Clusters = 

scholen/klassen, Effect = .1 stdev., Power 80% en Rho = intra-clustercorrelatie (0.05 geschat). 

 

 

 
121 Zie onder meer Econometric Methods for Causal Evaluation of Education Policies and Practices: A Non-Technical Guide (with M. 

Schlotter and G. Schwerdt). Education Economics 19 (2): 109-137, 2011; Van Klaveren, C. & De Wolf, I. (2015). Systematic Reviews In 

Education Research: When Do Effect Studies Provide Evidence? In: De Witte, K. ed. Contemporary education issues from an 

economic perspective, Leuven University Press. pp. 1-26; en Blundell, R. and M. Costa Dias (2009). Alternative approaches to 

evaluation in empirical microeconomics. Journal of Human Resources, 44(3), 565-640. 

 

https://drive.google.com/open?id=1g-EQUAtTbIJpCCq3qoQHMghVErNNaLvB
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1080%2F09645292.2010.511821&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkQCpBb5uk2MeCHvzYtEu5NvIkTg
https://books.google.nl/books?id=QNm4CAAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Systematic+Reviews+In+Education+Research:+When+Do+Effect+Studies+Provide+Evidence?+van+klaveren&source=bl&ots=MlzxuH3pEk&sig=X3ysCaBixAC6WDol6T7xMUHqyIU&hl=nl&sa=X&ved=0CF8Q6AEwCWoVChMIx-PC77mSxwIVhG0UCh1rxgqV#v=onepage&q=Systematic%20Reviews%20In%20Education%20Research%3A%20When%20Do%20Effect%20Studies%20Provide%20Evidence%3F%20van%20klaveren&f=false
https://books.google.nl/books?id=QNm4CAAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Systematic+Reviews+In+Education+Research:+When+Do+Effect+Studies+Provide+Evidence?+van+klaveren&source=bl&ots=MlzxuH3pEk&sig=X3ysCaBixAC6WDol6T7xMUHqyIU&hl=nl&sa=X&ved=0CF8Q6AEwCWoVChMIx-PC77mSxwIVhG0UCh1rxgqV#v=onepage&q=Systematic%20Reviews%20In%20Education%20Research%3A%20When%20Do%20Effect%20Studies%20Provide%20Evidence%3F%20van%20klaveren&f=false
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Waar mogelijk wordt gekeken naar heterogene effecten, om verschillen tussen verschillende type 

scholen te identificeren. Daartoe worden voorspellende achtergrondkenmerken zoals pre-test scores 

in de analyse opgenomen zodat de effectmeting preciezer wordt en meer statistische power heeft. 

 

Voor de bepaling van lange-termijn effecten worden 2 extra controlegroepen geconstrueerd: (1) Van 

de deelnemende scholen worden historische gegevens gebruikt van leerlingen die in dezelfde 

leerjaren zaten als de interventieleerlingen, maar op geen enkel moment beïnvloedt werden door het 

programma, en (2) Er wordt gebruik gemaakt van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs om 

interventie scholen (met propensity score matching) te koppelen aan vergelijkbare scholen in termen 

van leerlingen- en schoolkenmerken. Er wordt jaarlijks geëvalueerd (met regressieanalyse) of de 

leeropbrengsten van interventiescholen hoger zijn dan de leeropbrengsten van de controlescholen. 

We merken op dat voor de lange-termijn ook de scholen die één jaar later beginnen aan het 

programma kunnen worden gebruikt als controlegroep. Dat kan alleen als de leerlingen van deze 

controlescholen niet in de toekomst alsnog worden blootgesteld aan het programma.  

A.7.2 Effectmeting co-creatie labs 

 Binnen een co-creatie lab vindt in de Determine-fase een effectmeting plaats van de kansrijke 

interventie(s) die in de voorgaande Design-fase zijn bepaald. Het doel van deze fase is om empirisch 

vast te stellen of er verbeteringen optreden in meetbare onderwijsuitkomsten die onomstotelijk 

oorzakelijk toegewezen kunnen worden aan deze interventie(s). Dit zullen daarom grootschalige 

evaluaties zijn, waarbij veldexperimenten worden ingezet die gebruikmaken van willekeurige 

toewijzing of waarbij gebruik gemaakt wordt van een quasi-experimentele opzet van hoge kwaliteit. 

Tot deze laatste groep aan evaluatiemethoden behoren onder meer een regressiediscontinuïteits-

design (RDD), difference-in-differences (DiD), instrumentele variabele (IV) of een analyse op basis van 

statistical matching (bijv. propensity score matching, PSM). Uiteindelijk leveren deze evaluatiestudies 

voldoende onderscheidend vermogen (statistical power) om een zuiver (dwz. causaal) en nauwkeurig 

(dwz. precies) antwoord te krijgen op de vraag welke interventie voor wie heeft gewerkt. 

 

Het is een bekend fenomeen in onderwijsonderzoek dat effecten vaak zeer wisselend kunnen zijn 

voor verschillende groepen leerlingen/leraren/scholen. Om rekening te houden met deze potentiële 

heterogeniteit in effectiviteit zullen de evaluatiestudies relatief grootschalig zijn en zal de eenheid van 

toewijzing (dwz. variatie in interventie) passen zijn bij de type interventie (bv. leerling-, klas-, of 

schoolniveau). Sommige interventies kunnen namelijk aangeboden worden aan individuele 

leerlingen (bijv. high-dosage tutoring), terwijl andere meer op schoolniveau opereren (bijv. 

werkdrukverlaging). Voorafgaand aan een veldexperiment wordt een nulmeting gehouden voor alle 

uitkomstmaten die beschouwd worden in het onderzoek, waarbij het uitgangspunt is om zoveel 

mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande indicatoren (bijv. CITO-scores, 

methodeonafhankelijke LVS-toetsen), om zo de belasting van participerende scholen zoveel mogelijk 

te beperken.  

 

Op basis van de ervaring die reeds is opgedaan binnen het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 

(NCO) kunnen resultaten van leerlingen op school veelal op afstand ingelezen worden, zonder dat 

daarbij aanvullende handelingen van de scholen voor nodig zijn. Naast de korte-termijn effecten die 

deze evaluatiefase oplevert, kunnen leerlingen van in het experiment participerende scholen ook 

anoniem gevolgd worden in CBS Microdata om zo ook effecten op langere termijn te kunnen blijven 

monitoren. 
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A.8 Uitkomsten in getallen 

In onderstaande getallen is de basisvariant genomen, omdat hierbinnen de activiteiten zijn 

uitgetekend en begroot. De excellente variant is een extra investering van €150.000.000 om in de 

opschalingsfase meer scholen te kunnen bereiken. Wanneer alle interventies even effectief en 

kosteneffectief blijken, zijn dit de begrootte aantallen voor de basisvariant van Ontwikkelkracht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentieel  te bereiken scholen door Ontwikkelkracht Aantal Onderzoekfase Opschaalfase Percentage Interventies per school

PO

Totaal PO scholen 6616

Totaal 4.305 667 3.638 65% 0,7

Uitgesplitst op aanbieder

Door O&O school 2.685 150 2.535 41% 0,4

Door door lerarenopleiders en trainers 1.620 517 1.103 24% 0,2

Uitgesplitst op werkwijze

Bereikt door bekende bewezen effectieve leertrajecten of cursussen 1.910 230 1.680 29% 0,3

Bereikt door verbetercultuurtrajecten 1.150 250 900 17% 0,2

Bereikt door co-creatie lab 1.245 187 1.058 19% 0,2

VO

Totaal VO scholen 1438

Totaal 1.839 547 1.292 128% 1,3

Uitgesplitst op aanbieder

Door O&O school 609 30 579 42% 0,4

Door andere activiteit 1.230 517 713 86% 0,9

Uitgesplitst op werkwijze

Bereikt door bekende bewezen effectieve leertrajecten of cursussen 575 110 465 40% 0,4

Bereikt door verbetercultuurtrajecten 460 250 210 32% 0,3

Bereikt door co-creatie lab 804 187 617 56% 0,6

Tabel 12. Met de basisvariant van Ontwikkelkracht worden in tien jaar tijd 4.305 basisscholen en 1.839 middelbare scholen bereikt. 

Tabel 13. Na tien jaar kan elke basis- en middelbare scholen eens of meermaals hebben deelgenomen aan de activiteiten.  

2022 – 2023 2023 – 2024 2024 – 2025 2025 – 2026 2026 – 2027 2027 – 2028 2028 – 2029 2029 – 2030 2030 – 2031 2031 – 2032

Totaal expertleraren en expertcoaches Totaal

PO 30 30 30 60 126 141 126 141 141 141 966

VO 30 30 30 60 72 87 72 87 87 87 642

Totaal getrainde scholen

PO 64 159 201 243 345 438 563 656 764 872 4.305

VO 64 139 161 183 182 188 217 223 235 247 1.839

Aantal O&O scholen

PO 5 5 5 11 22 25 22 25 25 25 170

VO 5 5 5 11 14 17 14 17 17 17 122

PO school

Bekend leertraject 20 45 70 95 180 220 260 300 340 380 1910

Door O&O school 0 25 50 75 100 140 180 220 260 300 1350

Door lerarenopleiders en trainers 20 20 20 20 80 80 80 80 80 80 560

Verbetercultuurtrajecten 10 80 80 80 50 90 130 170 210 250 1150

Door O&O school 0 0 0 0 0 40 80 120 160 200 600

Door lerarenopleiders en trainers 10 80 80 80 50 50 50 50 50 50 550

Effectieve methode uit co-creatie labs 34 34 51 68 115 128 173 186 214 242 1245

Door expertleraar 0 0 0 0 30 60 105 135 180 225 735

Door deelname co-creatie lab 34 34 51 68 85 68 68 51 34 17 510

% PO

Subtotaal PO scholen 64 159 201 243 345 438 563 656 764 872 4.305 65%

Door O&O school 0 25 50 75 130 240 365 475 600 725 2.685 41%

Door lerarenopleiders en trainers 64 134 151 168 215 198 198 181 164 147 1.620 24%

VO school

Bekend leertraject 20 25 30 35 65 70 75 80 85 90 575

Door O&O school 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 225

Door lerarenopleiders en trainers 20 20 20 20 45 45 45 45 45 45 350

Verbetercultuurtrajecten 10 80 80 80 20 26 32 38 44 50 460

Door O&O school 0 0 0 0 0 6 12 18 24 30 90

Door lerarenopleiders en trainers 10 80 80 80 20 20 20 20 20 20 370

Effectieve methode uit co-creatie labs 34 34 51 68 97 92 110 105 106 107 804

Door O&O school 0 0 0 0 12 24 42 54 72 90 294

Door deelname co-creatie lab 34 34 51 68 85 68 68 51 34 17 510

% VO

Subtotaal VO scholen 64 139 161 183 182 188 217 223 235 247 1.839 128%

Door O&O school 0 5 10 15 32 55 84 107 136 165 609 42%

Door lerarenopleiders en trainers 64 134 151 168 150 133 133 116 99 82 1.230 86%
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Deze kosten voor Ontwikkelkracht verschillen wanneer trainers of lerarenopleiders de methode 

aanbieden of wanneer O&O-scholen dit aanbieden: 

 

 

 

Vergelijking kosten aanbieder vs O&O school Per training Per getrainde leraar

Totale kosten (ondersteuning + uren leraren) Aanbieder O&O School #leraren Aanbieder #leraren O&O School

PO school

Bekend leertraject 39.704€    19.939€         20 1.985€      10 1.994€            

Verbetercultuurtraject 43.380€    23.530€         15 2.892€      10 2.353€            

Effectieve methode uit Lab nvt 23.530€         nvt 10 2.353€            

VO school

Bekend leertraject 46.904€    45.830€         20 2.345€      20 2.291€            

Verbetercultuurtraject 130.090€  39.098€         41 3.173€      15 2.607€            

Effectieve methode uit Lab nvt 39.098€         nvt 15 2.607€            

Kosten voor ondersteuning Aanbieder O&O School Aanbieder O&O School

PO school

Bekend leertraject 2.904€      1.539€           145€         154€               

Verbetercultuurtraject 9.680€      5.130€           645€         513€               

Effectieve methode uit Lab nvt 5.130€           nvt 513€               

VO school

Bekend leertraject 2.904€      1.830€           145€         91€                 

Verbetercultuurtraject 25.168€    6.098€           614€         407€               

Effectieve methode uit Lab nvt 6.098€           nvt 407€               

Tabel 14. Geschatte kosten per activiteit. 
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A.9 Beschrijving CVs Education Lab NL 

Education Lab NL werkt in gelijkwaardigheid samen met het onderwijsveld in het ontwerpen, 

implementeren en evalueren van bestaande of nieuwe onderwijspraktijken. De werkwijze is om 

wetenschappelijke inzichten over effectieve interventies met de onderwijspraktijk te delen en 

gezamenlijk nieuwe kennis te ontwikkelen, met als uiteindelijk doel het onderwijs voor leerlingen te 

verbeteren. Education Lab NL kenmerkt zich door cocreatie met leraren en schoolleiders, een 

methodische aanpak (het 5D-model, van Klaveren en Cornelisz, 2021) en wetenschappelijk 

onderzoek dat aan de hoogste standaarden voldoet (zoals RCT’s). Op deze manier draagt Education 

Lab NL op een innovatieve manier bij aan het evidence-informed maken van het onderwijs en aan 

nieuwe kennis voor belangrijke uitdagingen in het onderwijs. Een goed voorbeeld betreft de 

oprichting van het Onderzoeksscholen Netwerk Amsterdam (ONA). Binnen ONA wordt gewerkt met 

verschillende stakeholders (bestuurders, schoolleiders en leraren) aan het ontwerpen en 

experimenteel onderzoeken van effectieve interventies om gelijke kansen in het onderwijs te 

bevorderen, taalachterstanden terug te dringen, pabo-studenten in te zetten voor tutorprogramma’s, 

beginnende leraren te coachen en de ontwikkeling van scholen als lerende organisaties te 

stimuleren. ONA heeft tot doel een kennisinfrastructuur voor het Amsterdamse basisscholen op te 

zetten, om via ‘evidence informed’ onderwijs tot betere resultaten voor leerlingen en leraren te 

komen.   

 

Het kernteam van Education Lab NL bestaat uit vier personen. Prof. dr. Inge de Wolf is 

medeoprichter en directeur van Education Lab NL. Haar wetenschappelijke track record bestaat 

onder andere uit: 

- Mede-oprichter en directeur van Education Lab (sinds 2020). 

- Bijzonder hoogleraar ‘Education Systems’ bij het Researchcentrum voor Onderwijs en 

Arbeidsmarkt (ROA) aan de Universiteit Maastricht (sinds 2014). 

- Tal van wetenschappelijke publicaties in wetenschappelijke toptijdschriften 

- Begeleiding 5 promovendi op onderwijsonderwijs, waarvan 3 reeds succesvol 

gepromoveerd (en 1 proefschrift genomineerd tot beste onderwijs-proefschrift). 

- Diverse gehonoreerde subsidieaanvragen, in wetenschap en beleid (4 miljoen) 

- Directeur Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit, een landelijk onderzoeksnetwerk 

van wetenschappers en scholen van de Universiteit Maastricht (voorloper van Education Lab) 

(2015-2019). 

- Diverse wetenschappelijke aanstellingen, aan de UvA (bij TIER), de Academische 

Werkplaats Onderwijskwaliteit (UM) en het Amsterdam Center for Learning Analytics (ACLA: 

VU).  

- Visiting scholar bij het ‘Center for Education and Policy Analysis’ aan Stanford University 

(2011) waar topwetenschappers en topmensen uit de onderwijspraktijk samen werkte aan 

evidence informed onderwijs en onderwijsverbetering. Hier tevens het opzetten van een 

Best Evidence Encyclopedia voor het Nederlands onderwijs (ism prof. Slavin en John 

Hopkins University, Baltimore) (2011). 

- Lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie OnderwijsBewijs, waarin 

veldexperimenten in het onderwijs werden ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. 

 

Haar deeltijdbaan als wetenschapper combineert prof. de Wolf met functies in het openbaar bestuur 

en internationale organisaties, allen gericht op onderwijs. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn: 

- Projectleider van de ‘Staat van het Onderwijs’, het belangrijkste onderzoeksrapport van 

de inspectie (2011-2019). Onder haar leiding is de Staat van het Onderwijs uitgegroeid tot 

een invloedrijk rapport en merk met een stevige empirische basis, een rapport dat voor 

zowel de onderwijspraktijk als het onderwijsbeleid relevant is. 
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- Consultancy werk voor de WorldBank en de OECD, rond de thema’s lerarenbeleid, 

professionele schoolorganisaties en onderwijskwaliteit. Prof. de Wolf doet er 

wetenschappelijke studies en adviseert nationale overheden en de Europese Unie op het 

terrein van onderwijs.  

- Actief betrokken bij de oprichting van een Europees netwerk voor ‘evidence informed’ 

onderwijs. Organisatie 2e bijeenkomst van dit netwerk in 2022 in Nederland. 

- Oprichting van het Onderwijs-OMT, een team van topwetenschappers die belangeloos en 

onafhankelijk adviezen maken voor leraren en schoolleiders in deze COVID19-periode (zie 

www.onderwijsomt.nl). 

- Strategisch inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs, verantwoordelijk voor meer 

‘evidence informed’ toezicht en diverse onderzoeksprojecten zoals onderzoek  

Afstandsonderwijs. 

 

Naast deze activiteiten, neemt prof. de Wolf actief deel aan het publieke debat, getuige haar lange 

lijst lezingen voor professionals uit de onderwijspraktijk, bij debatcentra, gastlessen (bij NSOB, 

Nyenrode Business University en diverse universiteiten) en publieke optredens in de media. 

Dr. Tijana Prokic-Breuer is medeoprichter en directeur van Education Lab NL. Haar track record 

bestaat onder andere uit: 

- Mede-oprichter en directeur van Education Lab (sinds 2020). 

- Projectleider voor het door ZonMw gehonoreerd onderzoek naar de effecten van de 

Covid-19 crisis op de leerprestaties van de Nederlandse leerlingen en naar effectieve 

interventies om deze te bestrijden. Centraal in dit onderzoek staat co-creatie met het veld. 

Hieruit zijn verschillende opbrengsten tot stand gekomen waaronder toolkits en 

praktijkkaarten voor scholen, die opgenomen zijn in de menukaart van het Nationaal 

Programma Onderwijs.  

- Verantwoordelijk voor de onlangs gehonoreerde samenwerking met gemeente Amsterdam 

op het gebied van kennisbenutting en -creatie: Onderwijskennisnetwerk Amsterdam en 

Masterplan Zuidoost. Deze beide projecten hebben tot doel een regionaal kennisnetwerk te 

ontwikkelen om zo duurzame verbetering en innovatie van het onderwijs te bevorderen. 

Binnen deze samenwerkingen wordt gewerkt met verschillende stakeholders (bestuurders, 

schoolleiders en leraren) aan experimenteel onderzoek naar effectieve interventies om 

gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen, taalachterstanden terug te dringen en de 

ontwikkeling van scholen als lerende organisaties te stimuleren.  

- Diverse gehonoreerde subsidieaanvragen, in wetenschap en beleid (2.5 miljoen) 

- Research fellow van het Institute for Advanced Studies (IAS) binnen het 

onderzoeksprogramma over segregatie in het onderwijs.  

- Deelprojectleider bij de Inspectie van het Onderwijs (het programma Staat van het 

Onderwijs) en een van de hoofdauteurs van de Staat van het Onderwijs.  

- Programmaleider Academische Werkplaatsen Onderwijs bij Inspectie van het Onderwijs.  

- Senior consultant bij de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO) te Parijs waar ze aan verschillende projecten werkte zoals de Programme for 

International Student Assessment (PISA) studie. Ook was dr. Prokic-Breuer senior adviseur 

en auteur van het evaluatierapport van het Nederlands onderwijssysteem in 2016 

(Netherlands 2016: Foundations for the Future).  

- Research fellow bij Sciences Po’s Observatoire Sociologique du Changement (OSC) en 

postdoctoraal onderzoeker bij het French Institute for Demographic Studies (INED).  Ze 

heeft onderzoek verricht naar o.a. mismatch tussen vaardigheden en opleidingsniveau van 

migranten in Europa, de stratificatie van onderwijssystemen en de relatie tussen integratie 

van migranten in Europa en hun burgerschapsstatus. Deze onderzoeken zijn gepubliceerd in 

verschillende internationale toptijdschriften. 

- Gepromoveerd bij het Europees Instituut te Florence (2011).  

 

http://www.onderwijsomt.nl)/
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Dr. Chris van Klaveren is medeoprichter en directeur van het Amsterdam Center for Learning 

Analytics (ACLA) en medeoprichter van Education Lab NL. Hij is Associate Professor Methods and 

Statistics bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit. Zijn track 

record bestaat onder andere uit: 

 

- Medeoprichter/directeur van het Amsterdam Center for Learning Analytics (ACLA) en 

van Education Lab, en is onderzoeker binnen LEARN!.  

- Deelcoördinator van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs voor het Hoger Onderwijs 

(NCO-HO, NRO) (eind 2021).  

- Een grote hoeveelheid publicaties in top peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften 

binnen de economie, computerwetenschappen, sociologie en psychologie. Dit over onderzoek 

waarbij hij causale en predictieve evaluatiemethoden combineert, met inzichten uit de 

gedragspsychologie, ter verbetering van onderwijs, arbeidsmarkt en klinische uitkomsten. Een 

van de meest recente publicaties is het 5D model voor duurzame onderwijsverbetering en 

innovatie. 

- Diverse wetenschappelijke prijzen, waaronder stimuleringssubsidie voor ‘jonge 

getalenteerde onderzoekers’ van de Universiteit Maastricht en in 2017 de VU 

Innovatieprijs.  

- Organisatie van 3 internationale conferenties met als doel om onderwijspraktijk en de 

wetenschappelijke disciplines waarin hij actief is samen te brengen.  

- Grote hoeveelheid subsidies ontvangen in de afgelopen 5 jaar voor onderwijs- of 

arbeidsmarktonderzoek (4 miljoen euro). Verschillende grote innovatiebeurzen werden 

toegekend voor duurzame onderwijs- en arbeidsmarktverbetering. Dit zijn onder andere: 

o Comenius Leadership Fellow Grant om met behulp van Machine Learning 

studenten betere keuzes te laten maken in het hoger onderwijs.  

o Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) kende hem een subsidie toe 

om leiding te geven aan een publiek-private samenwerking (PPS) “House of Skills” en 

co-creatief een platform te ontwikkelen waarmee personen op basis van hun 

vaardigheden kunnen zoeken naar werk of een training die opleidt/omschoolt tot een 

baan.  

o Beurs van NWO om in co-creatie met scholen en ontwikkelaars van leermaterialen 

grootschalige veldexperimenten uit te voeren ter ontwikkeling en evaluatie van 

adaptieve leersystemen in het funderend onderwijs.  

o Het project “Onderzoeksscholen Netwerk Amsterdam” (ONA) waarin in co-creatie 

wordt gewerkt aan een ecosysteem voor duurzame verbetering en innovatie van het 

Amsterdams basisonderwijs. 

- Diverse andere taken, zoals wetenschappelijk kernlid van de commissie Passend Onderwijs, 

methode- en wiskundedocent (voor ruim 20 jaar), Consultant voor de WorldBank en 

advisering voor het onlangs opgerichte onderwijs-OMT. 

- Promotie wiskundige economie bij de Universiteit van Amsterdam (2009).   

 

Dr. Ilja Cornelisz is medeoprichter en directeur van het Amsterdam Center for Learning Analytics 

(ACLA) en medeoprichter van Education Lab NL. Hij is als Associate Professor Methods and Statistics 

verbonden aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit 

Amsterdam en onderzoeker binnen LEARN!. Zijn track record bestaat onder andere uit: 

- Medeoprichter en directeur van de Amsterdam Center for Learning Analytics (ACLA); 

een multidisciplinaire onderzoeksgroep gericht op de evaluatie en ontwikkeling van 

effectieve onderwijsinnovatie (sinds 2016).  

- Mede-oprichter Education Lab NL; het onderzoeksnetwerk gericht op de bevordering van 

evidence-based onderwijs (2020).  

- Deelcoordinator van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs voor het Hoger Onderwijs 

(NCO-HO) (sinds eind 2021).  
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- Expert op het gebied van causaal onderzoek in onderwijs en het combineren evaluatie- en 

predictief onderzoek in grootschalige veldexperimenten.  

- Publicaties in internationale toonaangevende peer-reviewed wetenschappelijke 

tijdschriften op onderwijsbeleidsrelevante thema’s als subjectieve beoordelingen van 

examencijfers, de gevolgen van een negatief bindend studieadvies (BSA), het vroegtijdig 

signaleren van risicoscholen in het Nederlandse onderwijsstelsel en het 5D model voor 

duurzame onderwijsverbetering en -innovatie.  

- Mede-coördinator in succesvol beleids- en praktijkgericht onderzoek, waarbij in co-

creatie met scholen en ontwikkelaars van leermaterialen grootschalige veldexperimenten 

zijn uitgevoerd ter evaluatie van de optimale manier van adaptief leren in het funderend 

onderwijs.  

- Ruime ervaring met coördinatie van projecten binnen grote consortia op het gebied van 

duurzaam innoveren in onderwijs en op de arbeidsmarkt: 

o De meerjarige publiek-private samenwerking (PPS) “House of Skills” gericht op de 

ontwikkeling van skills-based opleiden en matchen, gefinancierd door het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  

o Mede-aanvrager van het gehonoreerde Comenius Leadership Fellow-project “Plan 

for Success”, waarin in samenwerking met onderwijsinstellingen gewerkt wordt aan 

de ontwikkeling van dashboards en beleid voor effectieve en duurzame 

ondersteuning van studenten in het HO 

o Het gehonoreerde project “Onderzoeksscholen Netwerk Amsterdam” (ONA), waarin 

in co-creatie wordt gewerkt aan een ecosysteem voor duurzame verbetering en 

innovatie van het Amsterdams basisonderwijs.  

- Acquireren van middelen. In totaal heeft dr. Cornelisz de afgelopen 5 jaar voor ca. 3.5 

miljoen euro geacquireerd ten behoeve van onderzoek naar de duurzame ontwikkeling van 

onderwijs en de evaluatie hiervan.  

- Diverse onderwijs- en wetenschapsprijzen: 

o de facultaire docentprijs gewonnen (2016, VU) 

o de onderwijsinnovatie-prijs (2017).  

- Deelname aan verschillende commissies, waaronder: 

o adviescommissie voor de “Staat van het Onderwijs” van de Inspectie van het 

Onderwijs 

o de programmaraad beleidsgericht onderzoek (ProBO) van het NRO 

o één van de vaste leden van het Onderwijs-OMT 

- Promotie in 2014 als onderwijseconoom op de impact van schoolkeuze in Nederland op 

onderwijsprestaties.  

- 7 jaar leraar in het voortgezet onderwijs  
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Effectenanalyse  

SEO heeft een effectanalyse uitgevoerd op dit voorstel. De analyse vindt u op de volgende pagina’s. 
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VERANTWOORDING EFFECTENANALYSE 1 

 

 

 

Inleiding 

Deze notitie geeft een verantwoording van de effectenanalyse (Hoofdstuk 5) die is uitgevoerd door SEO Econo-

misch Onderzoek voor het voorstel Ontwikkelkracht, zoals ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het betreft een 

verantwoording van de doorrekening van het bbp-effect (ten behoeve van paragraaf 5.1) en van het overzicht van 

maatschappelijke effecten (ten behoeve van paragraaf 5.3).   

BBP-effect 

De doorrekening van het bbp-effect van het voorstel is uitgevoerd conform de methodiek uit de serie Kansrijk on-

derwijsbeleid van het Centraal Planbureau (CPB).1 Deze doorrekening vertaalt leerwinsten van het voorstel op korte 

termijn naar een verwachte inkomensgroei op lange termijn. Hiervoor zijn de volgende parameters gespecificeerd:  

• De leerwinst per leerling van het voorstel op korte termijn; 

• Het aantal leerlingen per jaar op wie het voorstel van invloed is;  

• De leeftijd waarop de leerlingen te maken krijgen met het voorstel; en 

• De inkomensgroei per leerling van het voorstel op lange termijn.  

Leerwinst per leerling 

De leerwinst per leerling omvat datgene wat leerlingen op korte termijn extra leren als gevolg van het voorstel. Deze 

leerwinst kan zowel een cognitieve dimensie, zoals taal- en rekenvaardigheden, als een niet-cognitieve dimensie 

bevatten, zoals motivatie. Deze doorrekening hanteert de gemiddelde leerwinst per leerling over deze twee dimen-

sies, waarbij zoveel mogelijk in de wetenschappelijke literatuur aangetoonde causale verbanden als uitgangspunt 

genomen zijn. Daarnaast bestaat de leerwinst van een maatregel uit een directe leerwinst, zoals bijvoorbeeld ge-

meten in de literatuur, en een complementaire leerwinst door bijvoorbeeld synergievoordelen. Conform de serie 

Kansrijk onderwijsbeleid (CPB) gaat deze doorrekening alleen uit van directe leerwinsten, omdat bij complementaire 

leerwinsten het niet eenduidig vast te stellen is waar, wanneer, bij wie en in welke mate deze optreden.    

Toetsscores 

De leerwinsten van het voorstel zijn aangeduid in standaarddeviaties toetsscores (SD). Verreweg de meeste weten-

schappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van onderwijsmaatregelen hanteren deze uitkomstmaat bij het be-

palen van leerwinsten of zijn door het CPB omgerekend in deze uitkomstmaat.  

 

Er worden drie typen interventies voorgesteld: 

● Bekende leertrajecten die worden ingevoerd; 

● Verbetercultuurtrajecten die worden gestart en geïmplementeerd; en 

● Co-creatielabs die innovatie oplossingen bieden. 

Daarnaast worden kennisdelingsactiviteiten in het leven geroepen, zoals video’s en praktijkrelevante publicaties 

over wat volgens onderzoek werkt om het onderwijs te verbeteren. Tevens wordt gedurende de impuls geëvalu-

eerd, waardoor de meest effectieve interventies worden toegepast.  

 

De doorrekening gaat ervanuit dat de kwaliteit van het funderend onderwijs (po en vo) toeneemt door deze inter-

venties (zie Tabel 1), de kennisdelingsactiviteiten en de doorlopende/tussentijdse evaluaties. Dit resulteert in 

 
1  Zie o.a.: CPB-Boek-25-Kansrijk-Onderwijsbeleid.pdf en Kansrijk onderwijsbeleid - update 2020 (cpb.nl)  

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Boek-25-Kansrijk-Onderwijsbeleid.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Kansrijk-onderwijsbeleid-update-2020.pdf
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hogere toetsscores, zowel bij de doorrekening van structurele als incidentele bbp-effect (het bereik en de tijdspe-

riode verschillen). We gaan ervanuit dat de innovaties uit de co-creatielabs een grotere leerwinst opleveren dan de 

implementatie van bestaande kennis. Het effect van een verbetercultuurtraject zit er tussenin. Verder veronderstel-

len we dat het incidentele effect kleiner is dan het structurele effect, doordat na implementatie leereffecten optre-

den die nog moeten worden geïnternaliseerd. De totale leerwinsten vallen in de range die het CPB hanteert voor 

effectieve maatregelen in het funderend onderwijs.  

Tabel 1 Veronderstelde leerwinst 

Modelparameters Structureel 
bbp-effect 

Incidenteel 
bbp-effect 

Verondersteld effect bekend leertraject (SD) 0,010 SD 0,005 SD 

Verondersteld effect verbetercultuurtraject (SD) 0,015 SD 0,075 SD 

Verondersteld effect uit co-creatielabs (SD) 0,020 SD 0,010 SD 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) 

Aantal leerlingen en leeftijd 

Het aantal leerlingen bevat de doelgroep van het voorstel bij wie de leerprestaties al dan niet verbeteren als gevolg 

van de maatregelen. De doelgroep van het voorstel is het funderend onderwijs, dus zowel het po als vo. Bij het 

doorrekenen van het structurele bbp-effect is uitgegaan van een structureel aantal leerlingen van 1,4 miljoen dat in 

een jaar het po instroomt en door het voorstel wordt bereikt gedurende hun hele school- en studieloopbaan (zie 

Tabel 2). Uitgaande van een gemiddelde leeftijd van 4 jaar in groep 1 van het po en van 23 jaar als zij de arbeids-

markt opgaan, betekent dit een onderwijsperiode van 19 jaar. Bij het berekenen van het incidentele effect wordt 

verondersteld dat tijdens de investeringsperiode een deel van de leerlingen in het po en vo wordt bereikt gedu-

rende hun resterende school- en studieloopbaan. In het po worden 3.635 scholen bereikt en in het vo 1.169 scholen. 

Er zijn in totaal 6.676 po-scholen en 1.438 vo-scholen in Nederland. Dat betekent dat tijdens de investeringsfase 

ruim de helft van de po-scholen wordt bereikt en bijna alle vo-scholen. Uitgaande van een gemiddelde leeftijd in 

het po en vo van respectievelijk 8 en 15 jaar, betekent dit een onderwijsperiode van respectievelijk 15 en 8 jaar. Het 

aantal leerlingen vormt de basis waarmee het structurele en incidentele bbp-effect van het voorstel is doorgere-

kend.   

Tabel 2 Verondersteld aantal leerlingen 

Modelparameters Structureel 
bbp-effect 

Incidenteel 
bbp-effect 

Aantal leerlingen primair onderwijs (po) 1.400.000 754.769 

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs (vo) n.v.t. 759.525 

Startleeftijd primair onderwijs (po) 4 jaar n.v.t. 

Gemiddelde leeftijd primair onderwijs (po) n.v.t. 8 jaar 

Gemiddelde leeftijd voortgezet onderwijs (vo) n.v.t. 15 jaar 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) 

Relatie leerwinst en inkomen 

Voor de relatie tussen leerwinst en inkomensgroei zijn kengetallen uit Kansrijk Onderwijsbeleid 2016 (CPB) gebruikt 

ten behoeve van de doorrekening. Deze kengetallen hangen samen met toetsscores, zijn gebaseerd op analyses 

van Nederlandse data en variëren tussen de € 1.743 en € 5.888, afhankelijk van het rendement op verschillende 
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typen vaardigheden. Hierbij gaat het niet om een causale verbanden, maar slechts om correlaties. In de doorreke-

ning wordt een bruto inkomensgroei van gemiddeld € 3.750 verondersteld per standaarddeviatie toetsscore (zie 

Tabel 3). Dit is het gemiddelde van de rendementen die het CPB veronderstelt. De veronderstelde bruto inkomens-

groei per leerling varieert van € 19 tot € 38 in de investeringsfase en is gemiddeld € 56 in de structurele situatie. De 

lagere bruto inkomensgroei in de investeringsfase is het gevolg van het bereik van de investeringen. Deze bereiken 

een deel van de leerlingenpopulatie. In de structurele fase gaan we uit van een gemiddeld rendement van € 56, 

omdat dan slechts bewezen interventies worden geïmplementeerd.  

Tabel 3 Veronderstelde bruto inkomensgroei door leerwinst 

Modelparameters Structureel 
bbp-effect 

Incidenteel 
bbp-effect 

Veronderstelde inkomensgroei per SD toetsscore (€) € 3.750 € 3.750 

Veronderstelde inkomensgroei bekend leertraject (€) € 38 € 19 

Veronderstelde inkomensgroei verbetercultuurtraject (€) € 56 € 28 

Veronderstelde inkomensgroei co-creatielabs (€) € 75 € 38 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) 

Werkzame mechanismen 

Een toename in toetsscores in het funderend onderwijs resulteert zowel in een hogere deelname aan het vervolg-

onderwijs als een langer verblijf in het vervolgonderwijs. Ongeveer de helft van de toename in arbeidsproductiviteit 

als gevolg van hogere toetsscores kan worden verklaard doordat leerlingen met hogere toetsscores doorstromen 

naar hogere vervolgniveaus (het kwantiteitseffect). De overige helft wordt verklaard doordat leerlingen productiever 

worden, omdat zij meer hebben geleerd (het kwaliteitseffect). Indien meer studenten slagen voor hun vervolgop-

leiding in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs stijgt hun productiviteit door een hoger rendement op on-

derwijs. 

Rekenmodel bbp-effect 

Het rekenmodel dat is gebruikt voor de doorrekening van het bbp-effect is ontleent aan Kansrijk Onderwijsbeleid 

2020 (CPB). Het structurele bbp-effect is doorgerekend als een annuïteit van de contante waarde van de jaarlijkse 

inkomensstijging (𝑍𝑡) voor de relevante doelgroep (𝑛𝑡) die zich voordoet als gevolg van het voorstel, uitgedrukt als 

percentage van het huidige bbp (𝑏𝑏𝑝𝑡): 

Bbp-effect = 𝑛𝑡𝑍𝑡/𝑏𝑏𝑝𝑡 

 

De contante waarde van de inkomensgroei per leerling is gedefinieerd als:  

 

∆𝑌𝑡 = ∑ (1/(1 + 𝑟 + 𝛿))
𝑠−𝑡

∆𝑦𝑠
𝑡+70−𝑙𝑡

𝑡+23−𝑙𝑡

 

 

waarbij 𝑟 de reële discontovoet voor onderwijsmaatregelen is, 𝛿 de afschrijvingsvoet op menselijk kapitaal is, 𝑙𝑡 de 

leeftijd van de leerling in jaar 𝑡 waarin het voorstel ingevoerd is en ∆𝑦𝑠 het extra inkomen in jaar 𝑠 als gevolg van de 

maatregel is. Hierbij is verondersteld dat alleen tijdens het werkzame leven extra arbeidsinkomen kan worden ver-

diend en dat het werkzame leven van 23 tot 70 jaar loopt. Voor de leeftijd in jaar 𝑡 is uitgegaan van de gemiddelde 

leeftijd van leerlingen in een bepaalde onderwijssector (zie Tabel 2). Het extra inkomen tijdens het werkzame leven 

in jaar 𝑠 is gedefinieerd als: 

∆𝑦𝑠 = 𝛼𝑡∆𝑤 
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waarbij 𝛼𝑡 de opbrengst per eenheid leerwinst in jaar 𝑡 waarin het voorstel ingevoerd is (zie Tabel 3) en ∆𝑤 de leer-

winst (standaarddeviatie toetsscores) die het voorstel oplevert is (zie Tabel 1).  

 

De jaarlijkse annuïteit is gelijk aan: 

𝑍𝑡 = ∆𝑌𝑡 ∑ (1/(1 + 𝑟∗ + 𝛿))
𝑠−𝑡

𝑡+70−𝑙𝑡

𝑡+23−𝑙𝑡

 

 

waarbij 𝑟∗ de standaard reële discontovoet is.  

 

Naast de verdiscontering van de effecten op inkomen, houden we ook rekening met afschrijvingen van het menselijk 

kapitaal na de impuls. We veronderstellen een afschrijving van 2 procent per jaar op de impuls vanaf het moment 

dat de impuls wordt gegeven. Het CPB rekent maatregelen door zonder afschrijving en komt daardoor tot grotere 

bbp-effecten. 

Modelparameters en veronderstellingen 

Tabel 4 geeft een overzicht van de veronderstellingen die zijn gemaakt met betrekking tot de modelparameters. 

Tabel 4 Veronderstelde modelparameters 

Modelparameters Structureel 
bbp-effect 

Incidenteel 
bbp-effect 

Verondersteld effect bekend leertraject (SD) 0,010 SD 0,005 SD 

Verondersteld effect verbetercultuurtraject (SD) 0,015 SD 0,075 SD 

Verondersteld effect uit co-creatielabs (SD) 0,020 SD 0,010 SD 

Veronderstelde inkomensgroei per SD toetsscores (€) € 3.750 € 3.750 

Veronderstelde inkomensgroei (€) € 56 € 19 - € 38 

Start met werken 23 23 

Stoppen met werken 70 70 

Discontovoet onderwijsmaatregelen (reëel) 3,75% 3,75% 

Standaard discontovoet (reëel) 3,00% 3,00% 

Afschrijvingsvoet 2,00% 2,00% 

Bruto binnenlands product (2019) € 820.000.000.000 € 820.000.000.000 

Aantal leerlingen primair onderwijs (po) 1.400.000 754.769 

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs (vo) n.v.t. 759.525 

Startleeftijd primair onderwijs (po) 4 jaar n.v.t. 

Gemiddelde leeftijd primair onderwijs (po) n.v.t. 8 jaar 

Gemiddelde leeftijd voortgezet onderwijs (vo) n.v.t. 15 jaar 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) 

Resultaten doorrekening 

Tabel 5 rapporteert de resultaten van de doorrekening van respectievelijk het structurele en het incidentele bbp-

effect van het voorstel Ontwikkelkracht. Het structurele bbp-effect van het voorstel in de steady state is ruim € 107,6 

mln. wat gelijk is aan 0,013% van het huidige bbp. Om dit effect te bereiken worden structurele kosten van € 36 
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mln. gemaakt. Bij het berekenen van de steady state gaan we ervan uit dat alle kinderen die in 2031 instromen in 

het po de positieve effecten van de interventies ondervinden gedurende hun periode in het funderend onderwijs. 

De berekening geldt dan ook voor dit cohort dat in 2031 instroomt en in 2097 op 70-jarige leeftijd met pensioen 

gaat. Ieder jaar stroomt een nieuw cohort in die hetzelfde effect ervaart. In de steady state bedraagt de return on 

investment 3,0 (na 10 jaar is deze 0, na 20 jaar 0,6, na 30 jaar 2,1). 

 

Het incidentele bbp-effect van het voorstel is na 30 jaar (2061) € 84,2 mln. wat neerkomt op 0,010% van het huidige 

bbp. De kosten van het voorstel in de periode waarin de maatregelen worden genomen bedragen € 332,1 mln. Het 

incidentele effect is bij aanvang groter dan het structurele effect doordat in de beginfase meer leerlingen de inter-

venties ondergaan dan in de steady state. De kosten zijn ook hoger in de investeringsfase. De return on investment 

is 0,3 (na 10 jaar is deze 0,1, na 20 jaar 0,3, na 30 jaar 0,3). 

Tabel 5 Resultaten doorrekening bbp-effect 

 Na 10 jaar Na 20 jaar Na 30 jaar Steady state 

Jaar 2041 2051 2061 Vanaf 2031 

Structureel bbp-effect (€) € 0 € 20.474.660 € 77.521.702 € 107.662.309 

Structureel bbp-effect (%) 0,000% 0,002% 0,009% 0,013% 

     

Jaar 2032 2042 2052  

Incidenteel bbp-effect (€) € 19.675.279 € 64.507.432 € 84.246.770 n.v.t. 

Incidenteel bbp-effect (%) 0,002% 0,008% 0,010% n.v.t. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) 

Figuur 1 laat zien hoe deze bbp-effecten zijn opgebouwd en vanaf wanneer deze zich materialiseren. De rode lijn 

geeft de omvang van het incidentele bbp-effect weer en de blauwe lijn geeft de omvang van het structurele bbp-

effect weer over de tijd.  

Figuur 1 Ontwikkeling incidenteel en structureel bbp-effect 

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) 
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Het voorstel is gericht op leerlingen in het funderend onderwijs, dus zowel het po als vo. Tijdens de investeringspe-

riode (2022-2030) worden er alleen kosten gemaakt (in totaal € 332,2 mln.), omdat de effecten zich pas voordoen 

zodra de huidige cohorten leerlingen in het po en vo de arbeidsmarkt betreden. Uitgaande van een gemiddelde 

leeftijd in het po en vo van respectievelijk 8 en 15 jaar tijdens het jaar van invoering van de maatregelen, betreden 

deze leerlingen in respectievelijk 2037 (po) en 2030 (vo) de arbeidsmarkt als zij gemiddeld 23 jaar zijn. Vanaf die 

jaren materialiseert het incidentele bbp-effect zich, welke afneemt over de tijd als gevolg van verdiscontering en 

afschrijving. Hierbij is verondersteld dat een deel van de leerlingen in het funderend onderwijs te maken krijgt met 

de impuls (zie Tabel 4). Het incidentele bbp-effect uit Tabel 5 na 10, 20 en 30 jaar is berekend als de som van over 

deze jaren (oppervlakte onder de rode lijn voor de desbetreffende periodes). 

 

Na de investeringsperiode (vanaf 2031) krijgt elk toekomstig cohort leerlingen dat instroomt in het po te maken met 

de maatregel. Tijdens hun schoolloopbaan in het po en vo worden er alleen kosten gemaakt van 36 mln. per jaar, 

terwijl de effecten zich pas voordoen zodra elk toekomstig cohort leerlingen de arbeidsmarkt betreedt. Uitgaande 

van een gemiddelde leeftijd van 4 jaar in groep 1 van het po, betreedt elk cohort na 19 jaar (vanaf 2050) de arbeids-

markt als zij gemiddeld 23 jaar zijn. Als gevolg materialiseert het structurele bbp-effect zich vanaf 2050, welke af-

neemt over de tijd als gevolg van verdiscontering en afschrijving. Hierbij is verondersteld dat het voorstel alle leer-

lingen in het po en vo bereikt in de steady state. Omdat vanaf 2031 elk jaar een nieuw cohort leerlingen het po 

instroomt, doet vanaf 2050 zich elk jaar dit effect voor als het desbetreffende nieuwe cohort de arbeidsmarkt be-

treedt. Het structurele bbp-effect uit Tabel 5 na 10, 20 jaar en 30 jaar is berekend voor dit eerste cohort als de som 

over deze jaren (oppervlakte onder de blauwe lijn). Het structurele effect in de steady state is berekend als de som 

over de periode van arbeidsmarktintrede (gemiddeld 23 jaar) tot aan pensionering (gemiddeld 70 jaar) voor elk 

afzonderlijk toekomstig cohort. 

Excellente variant 

Er is ook een excellente variant van het voorstel. Deze variant investeert € 150 mln. extra door het intensiever op-

schalen van succesvolle innovaties. Voorwaarde is dat na vier jaar voldoende absorptiecapaciteit gebleken is. Het 

bereik van het voorstel neemt toe, waardoor 65 procent van alle po-scholen een impuls krijgt en 128 procent van 

alle vo-scholen (wat betekent dat 28 procent van de vo-scholen meerdere impulsen krijgen). De totale kosten tijdens 

de investeringsperiode stijgen hierdoor naar € 482,2 mln. Als deze excellente variant een succes is en besloten 

wordt om na tien jaar de activiteiten uit het voorstel te blijven ondersteunen, zal dat structurele kosten van in totaal 

op € 66 mln. per jaar met zich meebrengen.  

Tabel 6 Resultaten doorrekening bbp-effect van de excellente variant 

 Na 10 jaar Na 20 jaar Na 30 jaar Steady state 

Jaar 2041 2051 2061 Vanaf 2031 

Structureel bbp-effect (€) € 0 € 30.711.990 € 116.282.553 € 161.493.464 

Structureel bbp-effect (%) 0,000% 0,004% 0,014% 0,020% 

     

Jaar 2032 2042 2052  

Incidenteel bbp-effect (€) € 62.284.917 € 205.455.402 € 275.265.315 n.v.t. 

Incidenteel bbp-effect (%) 0,008% 0,025% 0,034% n.v.t. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) 

De baten van het voorstel bestaan in de investeringsfase uit een groter bereik van kinderen, waardoor de incidentele 

baten toenemen tot € 275,3 mln. naar dertig jaar (Tabel 6). De return on investment is 0,7 (na 10 jaar is deze 0,1, na 
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20 jaar 0,4, na 30 jaar 0,6). De baten in de steady state bestaan uit het invoeren van effectievere innovaties. Hierdoor 

zijn de baten in de steady state gelijk aan € 161,5 mln. De return on investment is 2,4 (na 10 jaar is deze 0, na 20 jaar 

0,5, na 30 jaar 1,8). 

Gevoeligheidsanalyse 

We voeren twee gevoeligheidsanalyses uit op de basisvariant (Tabel 7). De eerste gaat uit van een inkomensgroei 

die lager en hoger is dan de gemiddelde inkomensgroei op basis van Kansrijk Onderwijsbeleid. In Kansrijk Onder-

wijsbeleid is het gemiddelde rendement afgerond € 3.750. We rekenen het model ook door met een leerwinst van 

afgerond € 2.500 en € 5.000. De tweede gevoeligheidsanalyse gaat uit van een afschrijving op de impuls van 1 

procent, in plaats van 2 procent in de basisspecificatie.  

 

Het structurele bbp-effect gaat symmetrisch omhoog en omlaag wanneer de leerwinst hoger of lager wordt. In de 

steady state ligt, bij kosten van € 36 mln., het effect tussen de € 71,8 mln. en € 143,6 mln. wat neerkomt op een 

effect tussen de 0,01 en 0,02 procent in termen van bbp. Hetzelfde gaat op voor het incidentele bbp-effect dat na 

30 jaar tussen de 0,007 en 0,014 procent ligt in termen van bbp. 

 

Het halveren van de afschrijvingsvoet heeft vooral op langere termijn grote effecten. Het effect na 20 jaar lijkt erg 

op het verhogen van de leerwinst naar € 5.000, maar naar 30 jaar en zeker in de steady state is het totaaleffect met 

een kleinere afschrijvingsvoet fors. Het bbp-effect wordt in de steady state 0,023 procent. 

Tabel 7 Gevoeligheidsanalyse doorrekening bbp-effect 

 Na 10 jaar Na 20 jaar Na 30 jaar Steady 
state 

Jaar 2041 2051 2061 Vanaf 2031 

Structureel bbp-effect (€) inkomensgroei € 2.500 € 0 € 13.649.773 € 51.681.135 € 71.774.873 

Structureel bbp-effect (%) 0,000% 0,002% 0,006% 0,009% 

Structureel bbp-effect (€) inkomensgroei € 5.000 € 0 € 27.299.546 € 103.362.269 € 143.549.746 

Structureel bbp-effect (%) 0,000% 0,003% 0,013% 0,018% 

Structureel bbp-effect (€) afschrijvingsvoet 1% € 0 € 29.684.158 € 121.101.269 € 185.505.239 

Structureel bbp-effect (%) 0,000% 0,004% 0,015% 0,023% 

     

Jaar 2032 2042 2052  

Incidenteel bbp-effect (€) inkomensgroei € 2.500 € 13.116.853 € 43.004.954 € 56.164.514 n.v.t. 

Incidenteel bbp-effect (%) 0,002% 0,005% 0,007% n.v.t. 

Incidenteel bbp-effect (€) inkomensgroei € 5.000 € 26.233.706 € 86.009.909 € 112.329.027 n.v.t. 

Incidenteel bbp-effect (%) 0,003% 0,010% 0,014% n.v.t. 

Incidenteel bbp-effect (€) afschrijvingsvoet 1% € 23.331.196 € 83.361.051 € 114.993.073 n.v.t. 

Incidenteel bbp-effect (%) 0,003% 0,010% 0,014% n.v.t. 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) 
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Maatschappelijke effecten 

De maatschappelijke effecten van het voorstel Ontwikkelkracht zijn op een kwalitatieve manier gepresenteerd con-

form de richtlijnen van de Werkwijzer voor kosten-batenanalyses in het sociale domein van Koopmans et al. (2016).2  

Overzicht maatschappelijke effecten 

Tabel 8 geeft het overzicht van de maatschappelijke effecten van het voorstel weer, uitgesplitst naar relevante mark-

ten en partijen. De rijen corresponderen met de kwantificeerbare effecten op respectievelijk de markt voor innovatie 

onderwijsoplossingen, de onderwijsmarkt en de arbeidsmarkt alsook de niet-kwantificeerbare effecten. De kolom-

men reflecteren bij welke partijen de kosten en baten neerslaan. De rijtotalen geven het nettoresultaat voor de 

afzonderlijke effecten weer. De kolomtotalen laten het nettoresultaat voor de afzonderlijke partijen zien. Het totaal 

hiervan geeft uiteindelijk het totale maatschappelijke effect van het voorstel weer. 

Toelichting maatschappelijke effecten 

Effecten markt 

De effecten van het voorstel op de markt voor producten en diensten die in het onderwijs kunnen worden geïmple-

menteerd slaan neer bij (private) aanbieders van deze producten en diensten (aanbodzijde) en scholen (zowel 

vraag- als aanbodzijde). Deze effecten betreffen zowel de ontwikkelings- en productiekosten als de inkoop en ver-

koop van nieuwe producten en diensten. Scholen (bekostigd via de overheid) en private aanbieders zijn betrokken 

bij het ontwikkelen en produceren van producten en diensten waarvoor zij kosten maken.3 Dit resulteert vervolgens 

in meer verkoop van producten en diensten voor private aanbieders en meer inkoop (minder inkoop) voor scholen 

als zij de producten en diensten inkopen bij private aanbieders (zelf gebruiken). Hierbij wordt verondersteld dat er 

volkomen concurrentie is op deze markt en private aanbieders de producten en diensten tegen kostprijs aanbieden 

(geen winst). Daarnaast wordt verondersteld dat het zelf ontwikkelen en produceren van producten en diensten 

door scholen minstens even kostenefficiënt is als het inkopen hiervan bij private aanbieders. Uitgaande van deze 

veronderstellingen, vallen de ontwikkelings- en productiekosten van producten en diensten weg tegen de inkoop 

en verkoop daarvan. Dit resulteert in een nettoresultaat van nul op de markt. 

 

In de praktijk is het mogelijk dat het voorstel leidt tot efficiëntievoordelen op de markt door het gebruik van schaal-

voordelen vanwege de goede schaalbaarheid van de oplossingen voor onderwijsproblemen. In dat geval ontstaat 

er een positief nettoresultaat op de markt, maar dit effect is onzeker en moeilijk te kwantificeren. 

Effecten onderwijsmarkt 

De effecten van het voorstel op de onderwijsmarkt slaan zowel direct als via leraren neer bij leerlingen. Deze effec-

ten betreffen zowel de toename in de effectiviteit van leraren als de leerwinsten voor leerlingen in termen van toets-

scores (deels doorvertaald via betere leraren). Dit resulteert in een positief nettoresultaat op de onderwijsmarkt. De 

effecten op de onderwijsmarkt vertalen zich vervolgens door in effecten op de arbeidsmarkt. Deze effecten op de 

onderwijsmarkt en arbeidsmarkt mogen niet dubbel worden geteld, omdat de winst op de onderwijsmarkt voor 

leerlingen zich direct vertaald in betere arbeidsmarktkansen. 

 

 

 
2  Zie ook: Werkwijzer MKBA sociaal domein (mkba-informatie.nl) 
3  De effecten (+ of -) zijn ingevuld voor scholen, maar deze worden bekostigd via de overheid.  

https://www.mkba-informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/richtlijnen/werkwijzer-voor-kosten-batenanalyses-het-sociale-domein/
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Tabel 8 Overzicht maatschappelijke effecten 

 Aanbie-
ders 

Leer-
lingen 

Lera-
ren 

Scho-
len 

Werk-
gevers 

Over-
heid 

Maat-
schap-

pij 

Totaal 

Kwantificeerbare effecten markt         

Ontwikkeling en productie  -   -    - 

Inkoop / verkoop  +   +/-    + 

Subtotaal markt 0   +    0 

Kwantificeerbare effecten onder-
wijsmarkt 

        

Kwaliteit leraar (SD)   +     + 

Toetsscores (SD)  +      + 

Subtotaal onderwijsmarkt  + +     + 

Kwantificeerbare effecten arbeids-
markt 

        

Arbeidsproductiviteit    + +   + 

Brutoloon / loonkosten  + + - -   0 

Belastingen en premies  - - - - +  0 

Sociale voorzieningen  - -   +  0 

Subtotaal arbeidsmarkt  + + 0 0 +  + 

Niet-kwantificeerbare effecten         

Waarde van onderwijs  +      + 

Gezondheidswinst  +      + 

Aantrekkelijkheid lerarenberoep   +     + 

Intergenerationele mobiliteit       + + 

Kennisspillovers en peereffecten       + + 

Sociale cohesie en inclusie       + + 

Criminaliteit en veiligheid       + + 

Totaal 0 + + 0 0 + + + 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) 

 Effecten arbeidsmarkt 

De effecten van het voorstel op de arbeidsmarkt slaan vooral neer bij leerlingen, maar ook bij leraren. Deze effecten 

betreffen voornamelijk de toename in arbeidsproductiviteit als gevolg van hogere toetsscores van leerlingen en 

betere leraren. Toekomstige werkgevers van de leerlingen en de scholen waarop de leraren actief zijn profiteren 

hiervan. De toename in arbeidsproductiviteit wordt op de lange termijn volledig doorbetaald in het brutoloon van 

leerlingen en leraren. Hierbij wordt verondersteld dat de arbeidsmarkt voldoende competitief en in evenwicht is, 

waardoor de brutolonen gelijk zijn aan de arbeidsproductiviteit. Over de toename van het brutoloon worden belas-

tingen en premies afgedragen aan de overheid door zowel leerlingen en leraren als scholen en toekomstige werk-

gevers. Daarnaast leidt een hogere arbeidsproductiviteit tot minder afhankelijkheid van sociale voorzieningen, wat 

resulteert in een besparing voor de overheid. Uitgaande van deze veronderstellingen vallen de brutolonen en loon-

kosten tegen elkaar weg en leiden de belastingen, premies en sociale voorzieningen alleen tot herverdelingen 
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tussen partijen. Alleen de toename in arbeidsproductiviteit resulteert in toegevoegde waarde en daarmee een po-

sitief nettoresultaat op de arbeidsmarkt.  

Overige effecten 

Tot slot zijn er overige effecten van het voorstel die veelal moeilijk of niet kwantificeerbaar zijn. Hierbij is er onder-

scheid gemaakt tussen private en maatschappelijke baten. De private baten bestaan onder andere uit de effecten 

op de intrinsieke waarde van het onderwijs (leerplezier) en de gezondheid van leerlingen en uit het effect op de 

aantrekkelijkheid van het lerarenberoep voor leraren. De maatschappelijke baten bevatten onder andere de effec-

ten op intergenerationele mobiliteit, kennisspillovers en peereffecten, sociale cohesie en inclusie (waaronder de 

waarde van werk) en criminaliteit en veiligheid.4 

  

 

 
4  Zie ook: cpb-notitie-maatschappelijke-kosten-baten-analyses-het-onderwijs.pdf 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-notitie-maatschappelijke-kosten-baten-analyses-het-onderwijs.pdf

