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“ Quoi que tu penses, pense autre chose. 
Quoi que tu fasses, fais autre chose”  
 
(Wat je ook denkt, denk iets anders.  
Wat je ook doet, doe iets anders)

woord vooraf

Ook in 2021 had de coronapandemie grote gevolgen voor 
het onderwijs. Diverse onderzoeken brachten in beeld dat 
zowel leren en ontwikkelen als het mentale welzijn van 
groepen jongeren onder druk staan door de pandemie. En alle 
onderwijssectoren werden opnieuw voor korte of langere tijd 
geconfronteerd met de sluiting van onderwijsgebouwen.
 
Hoewel corona dus nog voortdurend dicteerde in hoeverre 
de samenleving en het onderwijs open konden, stond het 
afgelopen jaar ook in het teken van verandering. Na een 
lange formatie werd in december een nieuw coalitieakkoord 
gepresenteerd. Het jaar 2021, een jaar van voorbereiding 
op een nieuw kabinet, was voor de Onderwijsraad een 
aangewezen moment om een aantal fundamentele  
onderwerpen en kwesties met betrekking tot het onderwijs te 
doordenken en hierover advies uit te brengen. Zo besteedde 
de raad in zijn adviezen aandacht aan de kern van het vak van 
leraren, aan de ongelijke kansen en sociale segregatie in het 
Nederlands onderwijsstelsel, aan artikel 23 van de Grondwet in 
het licht van de democratische rechtsstaat en aan het publieke 
karakter van onderwijs. Daarnaast schetste de raad in een brief 
aan de informateur de kernproblemen in het 

Robert Filliou, Frans-Amerikaans kunstenaar, dichter en regisseur (1926-1987)

3

 Inhoud

 Woord vooraf 

    Voorzitter Edith Hooge
  Grote thema’s voor het voetlicht

1 Over de Onderwijsraad 

2 Adviezen 2021

    Directeur SCP Kim Putters 
  De Onderwijsraad houdt  

politici een spiegel voor

3 Activiteiten van de raad

  Raadsadviseur  
Frans Hoogendijk 

  De honderdjarige onderwijs-
vrijheid tegen het licht

4 Impact adviezen

5 Samenstelling raad en bureau

 Colofon



onderwijs als aandachtspunten voor een nieuw regeerakkoord. 
De onderwijsprestaties lopen terug, de kansengelijkheid en 
socialisatiefunctie in het onderwijs staan onder druk en er 
zijn kwaliteitsverschillen tussen scholen. Ook wees de raad 
in de brief op de noodzaak de basiscondities voor goed 
onderwijs op orde te brengen, gezien het groeiende leraren- 
en schoolleiderstekort, en structureel te investeren door 
toereikende bekostiging van het onderwijs. 

Binnen de Onderwijsraad veranderde in 2021 ook het 
een en ander. In april verwelkomde de raad twee nieuwe 
leden: mevrouw Daisy Mertens, leraar basisonderwijs, en 
mevrouw Esmah Lahlah, wethouder Arbeidsparticipatie, 
Bestaanszekerheid en Mondiale Bewustwording in de 
gemeente Tilburg. En na een mooi afscheid van de allereerste 

JongerenOnderwijsraad startten na de zomer zeventien 
jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar in een nieuwe 
samenstelling. De komende twee jaar zullen zij zich verdiepen 
in een onderwerp dat zij zelf van groot belang achten, en 
meedenken met de adviezen en verkenningen waaraan de  
raad werkt. 

De raad volgt met belangstelling de uitwerking van het nieuwe 
coalitieakkoord en zal daarbij als onafhankelijk adviesorgaan 
gevraagd én uit eigen beweging optreden als kritisch 
gesprekspartner van regering, parlement en onderwijsveld.

Edith Hooge  Mirjam van Leeuwen
Voorzitter    Secretaris-directeur
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   grote           thema’s      voor het             voetlicht

Voorzitter Edith Hooge 
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Het is vaker gezegd, maar Edith Hooge 
kan er niet omheen: corona heeft de 
kansenongelijkheid in het onderwijs ver-
sterkt. “Het afgelopen jaar werd wederom 
duidelijk dat er kwaliteitsverschillen zijn 
tussen scholen en dat de pandemie die 
heeft vergroot. Sommige scholen konden 
minder makkelijk omgaan met de crisis- 
situatie dan andere.” De verschillen  
hangen met veel dingen samen, zoals 
met de schoolpopulatie, de aard van het 
onderwijsaanbod en het lerarentekort. 
Hooge: “Als raad waren we al langer  
van plan een aantal grote thema’s te 
adresseren. Er was momentum voor  
ons stelseladvies, omdat er door corona 
veel oog was voor kansenongelijkheid. 
Bovendien was er een regeerakkoord  
in de maak. Er zou sowieso gesproken 
worden over onderwijsvrijheid.”

De minister van Onderwijs had gevraagd 
om een advies over de werking van het 
stelsel, dat veel schoolsoorten en op-
leidingspaden kent. “Een zekere mate 
van kansenongelijkheid is er altijd,” zegt 
Hooge, “maar ons Nederlandse stelsel 
vergróót die ongelijkheid in onderwijs-
kansen. De selectie van leerlingen voor 
een schoolsoort gebeurt te vroeg. De 

adviezen die basisscholen geven, zijn 
vaak niet passend. Vervolgens komen 
de kinderen ook nog op een middel bare 
school waar ze alleen leerlingen zien die 
dezelfde opleiding doen. Daarmee draagt 
het stelsel bij aan sociale segre gatie,  
terwijl het onderwijs ook een wette lijk 
vastgelegde socialisatiefunctie heeft.”  
De raad adviseerde om het selectie-
moment uit te stellen en in het middelbaar 
onderwijs minder scherpe scheidingen  
te hanteren tussen het algemeen  
vormend aanbod en de beroepswegen.  

Adviezen uit eigen beweging 
Grote thema’s kwamen ook aan bod  
in twee adviezen die de raad in 2021  
uit eigen beweging uitbracht. Het ene 
ging over de betekenis van het veel-
besproken grondwetsartikel inzake 
onderwijsvrijheid. Het andere over het 
publieke karakter van het onderwijs. 
Hooge: “Dat staat onder druk omdat 
het privaat onderwijsaanbod groeit en 
zich dieper nestelt in publiek bekostigde 
scholen. Denk aan huiswerk-instituten 
die begeleiding of bijlessen geven, en 
aan betaalde apps om te leren rekenen. 
Als raad zeggen we: wees je als school 
én als overheid bewust van de risico’s 
die dit met zich meebrengt. Bijvoorbeeld 
risico’s voor de kwaliteit en toegankelijk-
heid van het onderwijs, en voor de  
positie en zeggenschap van leraren.”  

Duurzaam verbeteren
De raad stelde in 2021 onomwonden 
vast dat de basiscondities voor het on-
derwijs niet op orde zijn. “Een onderdeel 
daarvan is het groeiende lerarentekort”, 
zegt Hooge. “Dat treft vooral scholen die 
toch al een grotere opgave hebben dan 
andere, omdat ze veel leerlingen hebben 

van ouders met een zwakkere sociaal-
economische positie. Zo versterkt het 
lerarentekort de kansenongelijkheid. Een 
van de manieren om het tekort tegen te 
gaan, is de werkdruk van leraren vermin-
deren. Wij hebben in maart geadviseerd 
leraren te laten focussen op de kern van 
hun vak en hen minder te belasten met 
taken daaromheen. Daarmee ben je er 
nog niet. Wij vinden dat het onderwijs in 
z’n geheel duurzaam moet verbeteren en 
dat langetermijnbeleid en structurele  
investeringen nodig zijn.” De raad gaf 
deze boodschap af in een brief aan 
informateur Tjeenk Willink in april. Het 
was ook de kern van het advies over de 
incidentele overheidsinvestering gericht 
op coronagerelateerde achterstanden.
Hooge: “Die achterstanden moeten in 
samenhang met structurele problemen 
worden aangepakt.”  
Werk aan de winkel dus voor politici  
en beleidsmakers. Was er inderdaad  
momentum en waren zij ontvankelijk  
voor de raadsadviezen? Hooge: “Als 
onafhankelijk adviescollege konden we 
behulpzaam zijn bij de analyse van  
belangrijke onderwijsvraagstukken, en 
oplossingen aandragen. Politieke partijen 
benoemden de problemen in hun  
verkiezingsprogramma’s. In het coalitie-
akkoord zie ik een aantal van onze  
adviezen terug, waaronder brede brug-
klassen en een minder harde scheiding 
tussen algemeen vormend en beroeps-
onderwijs. Bij sectorraden, besturen-
organisaties en op het ministerie groeit 
het bewustzijn over het publieke karakter 
van het onderwijs. Dat geeft hoop.  
Als raad zullen wij blijven aangeven  
welke beleidsambities en structurele  
investeringen nodig zijn voor een duur-
zame verbetering van het onderwijs.” 

De Onderwijsraad adviseerde in 2021 over 
fundamentele onderwerpen, zoals de inrichting 
van het onderwijsstelsel, het publieke karakter 
ervan en de vrijheid die scholen hebben. Dat 
gebeurde tegen de achtergrond van nieuwe 
politieke keuzes, de coronacrisis en een 
oplopend lerarentekort. Voorzitter Edith Hooge 
licht de overkoepelende boodschap toe: breng 
de basiscondities voor het onderwijs op orde.
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1over de  onderwijsraad
Taak en werkwijze 
Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad 
aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over 
onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering, de Eerste en 
Tweede Kamer en soms ook aan gemeenten. Gevraagd én uit 
eigen beweging. Dit mondt uit in gefundeerde verkenningen en 
adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. 
Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse 
voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven 
lang ontwikkelen.

De raad is onafhankelijk en staat tegelijkertijd midden in 
de samenleving en het onderwijs. De adviezen worden 
gevoed door kennis en ervaring uit de onderwijspraktijk en 
de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid. En ze worden 
gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. In 
de JongerenOnderwijsraad delen leerlingen en studenten 
van diverse leeftijden en schooltypen hun ervaringen en 
ideeën over het Nederlandse onderwijs en denken mee over 
onderwerpen waarover de raad adviseert.  

De leden van de Onderwijsraad worden voor vier jaar benoemd 
op persoonlijke titel. Ze zijn aangetrokken vanwege hun 
wetenschappelijke kennis, praktijkervaring in het onderwijs en/
of maatschappelijke bijdrage, in combinatie met hun visie op 
het onderwijs. De brede eigen expertise zorgt dat er altijd vanuit 
meerdere – bijvoorbeeld onderwijskundige, economische, 
internationale en juridische – invalshoeken naar een onderwerp 
wordt gekeken.

Lees meer

Missie Onderwijsraad: 
goed onderwijs voor iedereen
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Werkprogramma
Het Werkprogramma 2022 schetst welke adviezen en 
verkenningen de Onderwijsraad in 2022 uitbrengt. Het 
werkprogramma is opgesteld mede op basis van gesprekken 
met de bewindslieden van OCW, leden van het parlement en 
betrokkenen in het onderwijsveld. Op Prinsjesdag 2021 heeft 
de regering het werkprogramma van de Onderwijsraad tegelijk 
met de Rijksbegroting naar het parlement gestuurd.
De Onderwijsraad ziet het hele onderwijs onder grote druk 
staan en worstelen met capaciteit, van basisschool tot 
universiteit. Het leraren- en schoolleiderstekort trekt daarop 
de komende jaren nog een extra zware wissel. Gelet op deze 
grote druk kiest de raad voor een kort werkprogramma in 2022 
met twee onderwerpen waarnaar veel aandacht uitgaat, en een 
langetermijnvraagstuk dat ogenschijnlijk achter de horizon ligt.

De Onderwijsraad werkt momenteel aan  de volgende adviezen 
en verkenningen:

-  Technologie en onderwijsleerprocessen; op verzoek van de 
regering

- Taal en rekenen; op verzoek van de Tweede Kamer  
- Onderwijsbesturen; uit eigen beweging 
-  Betekenis Europa voor Nederlands onderwijs 
 
Lees meer

Financiën 
De Onderwijsraad heeft een jaarbudget van 2,5 miljoen euro. 
Om adviezen te kunnen ontwikkelen, gaat het merendeel 
van dit budget (circa 1,9 miljoen euro) naar personele kosten: 
salariskosten van het bureau en vacatievergoedingen van 
raadsleden en voorzitter. Verder besteedt de Onderwijsraad 
jaarlijks ongeveer 200.000 euro aan het laten uitvoeren van 
onderzoek. Operationele kosten (zoals drukwerk, verzending 
en communicatie) en huisvestingskosten vormen de resterende 
posten. 

Over de besteding van de middelen legt de Onderwijsraad 
verantwoording af aan het ministerie van OCW.
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De Onderwijsraad bracht in 2021 zeven (brief)adviezen uit.

2adviezen              2021

Aantal (brief)adviezen 2020-2021

2020 2021

Adviezen 2 4

Verkenningen 1 -

Briefadviezen 2 3
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Adviezen 2021

Publiek karakter voorop 
Het private onderwijs is de afgelopen decennia niet alleen 
sterk gegroeid, maar ook steeds meer verstrengeld geraakt 
met het publiek bekostigde onderwijs. Dit heeft als risico 
dat het onderwijs op door de overheid bekostigde scholen 
niet meer zonder financiële drempels voor alle leerlingen 
toegankelijk is. Daarnaast verschraalt de onderwijskwaliteit en 
hebben leraren en schoolleiders minder zeggenschap over het 
onderwijs op hun school. De Onderwijsraad adviseert overheid, 
schoolbesturen en scholen daarom het publieke karakter van 
het onderwijs beter te beschermen. Zodat het onderwijs in 
Nederland geen zaak wordt van individuele, private belangen, 
maar het publiek belang voorop blijft staan.

De raad heeft het advies kort na publicatie aan circa 180 
mensen toegelicht in een (online) bijeenkomst. In 2022 zullen 
diverse gelegenheden volgen voor toelichting en dialoog 
over het advies. De raad is over het advies in gesprek 
gegaan met de onderwijsbonden, het Lerarencollectief, 
de Beroepsvereniging Opleiders MBO, de Federatie van 
Onderwijsvakorganisaties en het Platform Vakinhoudelijke 
Verenigingen VO. In een Kamerbrief van 24 februari 2022  
heeft de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs  
een beleidsreactie gegeven op het advies. 
Lees verder

Grenzen stellen, ruimte laten 
Nederland is een open en vrije samenleving waarin iedereen 
zo veel mogelijk naar eigen overtuiging kan leven. Daar 
hoort de vrijheid voor ouders bij om hun kinderen in die 
overtuiging te laten onderwijzen. De Onderwijsraad adviseert 
de overheid: verduidelijk de grenzen aan de vrijheid van 
onderwijs en handhaaf scherper. Baken helder af wat in het 
onderwijs moet, wat mag en wat niet mag als het gaat om de 
vrijheid van onderwijs. En neem daarbij de democratische 
rechtsstaat als normatief kader. Scholen hebben zich aan het 
kader van de democratische rechtsstaat te houden, leveren 
er een bijdrage aan en mogen het niet ondermijnen. Dit geldt 
ook voor de overheid. Begrenzing is nodig zodat de vrijheid 
van onderwijs, de ruimte in het onderwijs voor een bepaalde 
(levens)overtuiging, religie of pedagogische opvatting, 
toekomstbestendig is binnen de democratische rechtsstaat en 
de samenleving.

De raad heeft het advies aangeboden aan de regering en 
het parlement. De onderwijsministers hebben aangegeven 
de kabinetsreactie over te laten aan het nieuwe kabinet. 
Voor diverse organisaties in het onderwijsveld is het advies 
aanleiding geweest de discussie over het thema op te pakken. 
De raad heeft het advies op diverse plekken toegelicht. 
Lees verder

Advies Nationaal Programma Onderwijs 
Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft het 
kabinet 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor het herstel 
van de gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs. Het 
NPO is grotendeels een incidentele investering die vooral is 
gericht op de korte termijn. De raad ziet het NPO als opmaat 
voor een noodzakelijke, bredere en blijvende verbetering 
van het onderwijs. Het is belangrijk dat het NPO niet alleen 
een kortlopend, geïsoleerd herstelprogramma voor corona-
gerelateerde problemen in het onderwijs is, maar wordt 
verbonden aan structurele investeringen en langetermijnbeleid. 
De onderwijsministers hebben laten weten dat het kabinet een 
beleidsreactie zal sturen naar de Kamer. 
Lees verder
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Later selecteren, beter differentiëren
Leerlingen krijgen onvoldoende kans op onderwijs dat recht 
doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling. De coronacrisis 
versterkt dit. Nederland doet hiermee al jaren leerlingen 
tekort en de economie en samenleving lopen talent mis. De 
Onderwijsraad adviseert daarom: stel het moment van selectie 
naar een schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit tot na 
een brede brugperiode. En bied, veel meer dan nu, in het 
basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat, dat 
recht doet aan verschillen tussen leerlingen. 
De raad heeft het advies kort na publicatie aan circa 100 
mensen toegelicht in een (online) bijeenkomst. Daarnaast heeft 
de raad tijdens een groot aantal bijeenkomsten toelichtingen 
verzorgd en is erover in gesprek gegaan. De onderwijsministers 
hebben aangegeven de beleidsreactie over te laten aan het 
nieuwe kabinet. 
Lees verder

Brief aan informateur met aandachtspunten voor regeerakkoord
Focus, aandacht en tijd voor implementatie, investeringen en 
een duurzaam verbeter- en ontwikkelprogramma kunnen het 
onderwijs vooruit helpen. In een brief aan de informateur vraagt 
de Onderwijsraad, als onafhankelijk adviseur van regering en 
parlement, speciale aandacht voor de wijze waarop duurzame 
verbetering en ontwikkeling van het onderwijs gestalte kunnen 
krijgen in het regeerakkoord. 
Lees verder

Tijd voor focus
De werkdruk in het basisonderwijs moet omlaag. De raad 
adviseert meer focus aan te brengen in de werkzaamheden 
van leraren én te investeren in meer handen in en om de klas. 
Er liggen momenteel te veel verantwoordelijkheden op de 
schouders van individuele leraren. Daardoor komen leraren 
basisonderwijs niet meer toe aan de kern van hun vak: het 
geven en ontwikkelen van onderwijs. Dat gaat ten koste van de 
kwaliteit van het onderwijs.

In een Kamerbrief van 21 september 2021 heeft de 
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een 
beleidsreactie gegeven op het advies. 
Lees verder

Advies over wetsvoorstel vervangend onderwijs bij 
richtingbezwaren
De Onderwijsraad adviseert de minister voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en Media een wetsvoorstel over 
vervangend onderwijs bij richtingbezwaren niet in de huidige 
vorm in te dienen. De raad heeft principiële en praktische 
bezwaren. In het wetsvoorstel wordt geen heldere keuze 
gemaakt over de wenselijkheid van vervangend onderwijs. De 
raad beveelt aan daar duidelijkheid over te geven en pleit voor 
realistische eisen met een focus op doelen en resultaten. 
Na het advies van de raad heeft het ministerie van OCW het 
wetsvoorstel niet verder gebracht.
Lees verder
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12



Adviezen in voorbereiding
De raad heeft eind 2021 vijf adviezen in voorbereiding.

Extern toezicht 
Advies op verzoek van de ministers van OCW
Rond extern toezicht in het onderwijs spelen veel 
ontwikkelingen en vragen. Met welk takenpakket kan de extern 
toezichthouder de kwaliteit van het onderwijs het best borgen? 
Lees verder

Technologie en onderwijsleerprocessen  
Verkenning op verzoek van de ministers van OCW
Ontwikkelingen in digitale technologie gaan snel. Wat 
betekenen ze voor de manier waarop leerlingen en studenten 
leren? En voor hoe docenten onderwijs ontwikkelen en geven? 
Lees verder

Taal en rekenen  
Advies op verzoek van de Tweede Kamer
Taal en rekenen zijn basale vaardigheden om goed te kunnen 
deelnemen aan het onderwijs en de samenleving. Ook 
leervoorwaardelijk gezien zijn taal en rekenen belangrijk. Wat is 
nodig om de beheersing van taal en rekenen te verhogen?
Lees verder

Onderwijsbesturen 
Advies uit eigen beweging
Onderwijsbesturen dragen verantwoordelijkheid voor goed 
onderwijs binnen de eigen instelling, maar worden ook 
gevraagd om bredere publieke belangen te dienen. Dit vraagt 
om een doordenking van de rol van onderwijsbesturen en hun 
positie in het Nederlandse onderwijsbestel, zodat zij in staat 
zijn hun taken goed te vervullen. In dit advies staat de vraag 
centraal: hoe kunnen onderwijsbesturen worden versterkt?
Lees verder

Betekenis Europa voor Nederlands onderwijs 
Advies uit eigen beweging
Internationalisering in het onderwijs zoals dat in Europees 
verband plaatsvindt, is van invloed op en heeft gevolgen 
voor het Nederlandse onderwijs. In het advies buigt de 
Onderwijsraad zich over de vraag: Wat zijn kansen en risico’s 
van ‘Europa’ voor het Nederlandse onderwijsstelsel en 
onderwijsbeleid?
Lees verder
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Directeur SCP  
Kim Putters
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“De Onderwijsraad heeft zijn kennis  
van het stelsel, leerachterstanden en 
kansenongelijkheid op scherpe wijze 
gedeeld,” zegt Putters, “bijvoorbeeld in de 
brief aan informateur Tjeenk Willink. De 
raad benoemt daarin belangrijke pijlers 
voor goed onderwijs, zoals de kwaliteit 
van scholen, governance en evidence- 
based werken. Dat is heel waardevol. Het 
geeft politici een denkkader, een houvast 
om fundamentele kwesties op de agenda 
te zetten. De raad houdt bewindslieden 
en Kamerleden vaker een spiegel voor;  
ik denk dat daar behoefte aan is.” 
Putters kijkt met meer dan gemiddelde 
belangstelling mee, niet alleen als direc-
teur van het SCP, maar ook als voorzitter 
van het Platform Perspectief Jongeren. 
Het PPJ volgt de besteding van de 8,5 
miljard euro die via het Nationaal Pro-
gramma Onderwijs beschikbaar is voor 
de bestrijding van corona-achterstanden, 
en kijkt naar de impact ervan op die  
achterstanden en op kansengelijkheid.  

Dialoog aanzwengelen
“Je kunt niet alles verwachten van zo’n 
brief aan de informateur”, zegt Putters. 
“Maar je mag aannemen dat brieven van 
onafhankelijke organen als de Onderwijs-

raad en het SCP niet onderaan de stapel 
belanden. Wij zijn geen lobbygroepen. 
Het helpt als adviescolleges en plan-
bureaus op soortgelijke kwesties wijzen, 
elk vanuit hun eigen perspectief. Dat is in 
dit geval gebeurd en dat is heel positief.” 
Een aantal punten uit de brief van de 
Onderwijsraad is terug te vinden in 
het regeerakkoord. Dat is echter niet 
genoeg, vindt Putters. “Zo’n brief gaat 
langer mee dan de formatie. Er zitten 
interessante ingrediënten in het akkoord, 
maar die tellen niet automatisch op tot 
een samenhangend perspectief op  
onderwijs. De Onderwijsraad kan hier-
over de dialoog blijven aanzwengelen, 
want zowel de sector als de samenleving 
heeft zo’n perspectief hard nodig.” Dat 
sluit aan bij de boodschap die de raad in 
juni afgaf in het advies over het Nationaal 
Programma Onderwijs: koppel langeter-
mijnbeleid aan de incidentele investering 
van 8,5 miljoen euro, om daarmee ook 
structurele problemen aan te pakken. 
Putters: “Ik steun deze boodschap zeer. 
De Onderwijsraad was kritisch over het 
NPO. Als PPJ zien wij ook dat deze  
impuls structurele problemen niet oplost. 
Net als de raad willen wij graag meer 
dan tweeënhalf jaar de tijd als dat helpt 
om het geld beter in te zetten in de strijd 
tegen achterstanden. Aan de andere kant 
denken wij dat we in die periode goede 
initiatieven naar boven kunnen halen die 
ook helpen bij de oplossing van structu-
rele problemen. Op welke school wordt 
het lerarentekort succesvol bestreden en 
waarom? Welke online activiteiten werken 
goed? Als platform halen wij ervaringen 
op bij leerlingen, ouders en leraren. Dat is 
op dit moment het meest haalbaar, denk 
ik.” Er is al veel bekend over wat goed 
werkt, zeker bij de Onderwijsraad. Putters  

oppert om na afloop van het NPO de 
kennis en opgehaalde ervaringen samen 
te brengen. “Het is mooi om te zien dat 
de Onderwijsraad, het SCP en het PPJ 
op vergelijkbare onderwerpen uitkomen. 
Het zou prachtig zijn als we uiteindelijk 
gezamenlijk, eventueel met andere  
instituties erbij, kunnen adviseren over 
vragen als: waar staan we, wat hebben 
we geleerd en welke initiatieven dragen 
bij aan structurele onderwijs verbetering? 
Als we dat doen, krijgt die 8,5 miljard  
nog meer waarde.”

Hartenkreet
Wat zijn de belangrijkste onderwijsvraag-
stukken voor de toekomst? Putters: “Ik 
heb een hartenkreet aan de politiek en 
misschien kan de Onderwijsraad erop 
blijven hameren: geld voor onderwijs is 
niet alleen een investering in mensen, 
maar óók in een betere samenleving. 
Scholieren en studenten moeten zich 
kunnen ontwikkelen tot mensen die de 
schouders eronder zetten, die respectvol 
en met empathie met elkaar omgaan. Dat 
betaalt zich over vijftien jaar terug. Maar 
de politiek lijkt het soms lastig te vinden 
die langetermijninvesteringen in onderwijs 
in het vizier te houden.” 
Concreet ziet Putters (extra) geld voor 
onderwijs het liefst gaan naar de aanpak 
van het lerarentekort, goede ventilatie 
van schoolgebouwen, het tegengaan 
van segregatie en het realiseren van een 
ruimere brugperiode. “Ik was zelf zo’n 
kind dat lezen en leren pas laat ontdekte. 
Ik kom uit een schippersfamilie en kreeg 
een mavo/lts-advies. Al die onderwerpen 
waarover de Onderwijsraad zich buigt, 
zoals het belang van een goed stelsel 
en voldoende leraren, heb ik in mijn 
persoonlijk leven voorbij zien komen.” 

Als het kabinet demissionair is, kunnen advies
colleges twee dingen doen volgens Kim Putters,  
directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.  
Ze kunnen de coalitie in wording adviseren over 
kwesties die zo belangrijk zijn dat ze in een regeer
akkoord moeten komen. Daarnaast hebben de  
colleges de kans om hun kennis te delen en te  
reflecteren. Hoe kijkt Putters aan tegen de  
activiteiten van de Onderwijsraad in 2021?  
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3activiteiten           van de             raad
In gesprek met de JongerenOnderwijsraad 
Om goede adviezen te kunnen geven, zijn de ervaringen 
en meningen van leerlingen en studenten cruciaal voor de 
Onderwijsraad. De raad wil graag weten hoe het echt gaat 
en voelt in het onderwijs. Daarom is er sinds oktober 2019 
een JongerenOnderwijsraad met leerlingen en studenten van 
diverse leeftijden en schooltypen. Zij delen twee jaar lang 
hun ervaringen, meningen en ideeën over het onderwijs in 
Nederland. 

In 2021 heeft de raad afscheid genomen van de eerste 
groep leden van de JongerenOnderwijsraad. Tijdens hun 
laatste bijeenkomst hebben zij onder meer gesproken over 
latere selectie en een driejarige brugperiode. In het najaar is 
een nieuwe raad van start gegaan. De eerste bijeenkomst 
stond in het teken van kennismaking en meedenken over 
de verkenning van technologie en onderwijsleerprocessen. 
Ook hebben de jongeren van gedachten gewisseld over 
onderwerpen die ze zelf zouden willen agenderen. 
Lees meer
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‘Denkt u mee?’ Input bij adviezen in voorbereiding
De Onderwijsraad nodigt bij adviezen in voorbereiding 
iedereen uit mee te denken. De raad heeft in 2021 een 
online oproep gedaan voor de adviezen over extern toezicht 
en over technologie en onderwijs. De Onderwijsraad heeft 
ook een online oproep gedaan om mee te denken over het 
Werkprogramma 2022. Wat zijn dé onderwerpen waar het in 
het onderwijs om gaat of moet gaan?

De raad heeft daarnaast diverse online panels georganiseerd 
met betrokkenen uit het onderwijsveld, onder wie leraren, 
schoolleiders en bestuurders.  
 
Denktank Coronacrisis 
De Onderwijsraad neemt deel aan de Denktank Coronacrisis. 
Deze adviseert het kabinet over de gevolgen van de crisis en 
hoe de maatschappelijke en economische schade zo veel 
mogelijk beperkt kunnen blijven. De denktank bestaat uit 
een brede groep vertegenwoordigers van kennisinstituten, 
planbureaus en sociale partners. 

Podcast coronamaatregelen jongeren 
De Onderwijsraad, de Raad voor Volksgezondheid & 
Samenleving (RVS) en het College voor de Rechten van de 
Mens hebben in februari 2021 een gezamenlijke podcast 
uitgebracht over de effecten van de coronamaatregelen 
op jongeren. De drie voorzitters kijken met zorg naar de 
maatschappelijke gevolgen van deze maatregelen nu en op de 
lange termijn. En ze pleiten ervoor jongeren ook iets terug te 
geven en te betrekken bij de oplossingen. 
Luister de podcast

EUNEC 20 jaar 
De Onderwijsraad is een van de ‘founding members’ van 
EUNEC, het Europese netwerk van onderwijsraden. In 2020 
bestond EUNEC 20 jaar. Ter gelegenheid van het 20-jarig 
bestaan is in 2021 is een bundel verschenen. Deze geeft een 
mooi beeld van wat onderwijsraden in de deelnemende landen 
doen en wat hun positie is. In 2022 vindt het tweejaarlijkse 
EUNEC-seminar, inclusief de viering van het 20-jarig bestaan, 
plaats in Nederland. 
Bekijk de bundel
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Raadsadviseur  
Frans Hoogendijk
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“Juist in 2021 konden we aandacht 
vragen voor fundamentele vragen 
over het onderwijsstelsel”, zegt Frans 
Hoogendijk. “Politieke partijen waren nog 
niet gebonden aan coalitieafspraken, 
dus de voedingsbodem was goed voor 
de discussie over onderwijsvrijheid die 
wij op gang wilden brengen. Het is een 
onderwerp dat van tijd tot tijd leidt tot 
scherpe maatschappelijke debatten. Het 
afgelopen jaar was een goed moment 
om artikel 23 opnieuw tegen het licht te 
houden en de vraag te beantwoorden: 
wat kan dit honderd jaar oude 
grondwetsartikel betekenen in onze tijd?” 

Gevoelig thema, lang adviestraject
Raadsadviseur Hoogendijk, opgeleid als 
jurist en econoom, werkte tweeënhalf 

jaar aan het advies en de voorloper 
ervan: de notitie Onderwijsvrijheid én 
overheidszorg (december 2019). Over de 
lange tijdspanne zegt hij: “Die zegt iets 
over de gevoeligheid van het onderwerp. 
Het gaat over wat leerlingen precies 
moeten leren, over levensbeschouwing, 
over ruimte voor verschillen, bijvoorbeeld 
verschillen in seksuele geaardheid. Het 
ráákt mensen.” Dat bleek ook uit de 
vele gesprekken die de Onderwijsraad 
voerde met betrokkenen. “We hebben 
veel tijd besteed aan woordkeuze. 
Het was nodig om heel precies op te 
schrijven wat de raad bedoelde. De 
vergaderingen over artikel 23 waren 
soms best moeilijk. Niet verwonderlijk, 
want de raad vormt een afspiegeling van 
de samenleving, dus de verschillende 
standpunten hoorden wij erin terug. 
Maar er was altijd de wil om eruit te 
komen. Dat mis je wel eens in het 
maatschappelijk debat.” 

Uiteindelijk bracht de raad Grenzen 
stellen, ruimte laten uit, een advies dat 
veel informatie bevat én de overheid een 
denkraam biedt om onderwijsvrijheid af 
te bakenen. Hoogendijk: “De overheid 
kan hiermee helder uitwerken wat 
scholen moeten, wat ze mogen en wat 
er niet mag. Allereerst moet duidelijk 
zijn wat scholen leerlingen moeten 
bijbrengen als het gaat om burgerschap. 
Welke gemeenschappelijke kern 
moet iedereen meekrijgen? Als die 
kern duidelijk gedefinieerd is, hebben 
scholen de ruimte om daarbovenop 
levensbeschouwelijke of pedagogisch-
didactische accenten te leggen in hun 
onderwijs. Tot slot moet de overheid 
beter handhaven op wat niet mag 
– discrimineren bijvoorbeeld. Voor 

wat scholen moeten en mogen, is de 
onderwijswetgeving leidend. Voor wat 
er niet mag, bestaat ook een ander type 
wetgeving, bijvoorbeeld de Algemene 
wet gelijke behandeling en/of het 
strafrecht.” 

Democratische rechtstaat voorop
Wat is de toegevoegde waarde 
van dit advies, gezien de grote 
hoeveelheid publicaties en 
meningen over onderwijsvrijheid? 
“Wat de Onderwijsraad doet,” zegt 
Hoogendijk, “is nuance aanbrengen 
in een discussie en er kaders voor 
geven. Standpunten komen niet uit 
de lucht vallen. Met het denkraam 
zegt de raad tegen alle partijen: zet 
de democratische rechtsstaat, onze 
‘common ground’, voorop. Begin met 
de gemeenschappelijke kern, daarna 
komt ruimte voor eigen opvattingen. En 
niet andersom. Ik denk dat het advies 
een belangrijke meerwaarde heeft.” 
Dat is ook gebleken, want het kreeg 
veel aandacht. Veel mensen waren het 
met de raad eens; sommigen plaatsten 
kanttekeningen. Ze vroegen zich af 
hoe de gemeenschappelijke kern – 
waaronder het burgerschapsonderwijs 
– eruit moet zien en hoe die zich 
verhoudt tot de vrije ruimte van scholen. 
Hoogendijk: “Er kwam veel discussie 
op gang, precies wat de raad wilde 
bereiken met het denkraam. Dit alles 
heeft nog niet geleid tot concrete 
voornemens van de coalitie om het 
burgerschapsonderwijs scherper uit te 
werken. Wel staat in het coalitieakkoord 
dat er geen noodzaak is om artikel 23 
aan te passen. Dat is ook de strekking 
van het raadsadvies. Maar de raad zegt 
veel meer dan dat.” 

Het lijkt ongebruikelijk: een 
demissionair kabinet adviseren  
over het thema ‘onderwijsvrijheid’  
en hoe daarmee om te gaan op  
lange termijn. Wie echter beter  
kijkt, ziet voordelen in de timing  
van het advies over artikel 23 van  
de Grondwet, dat onderwijsvrijheid 
regelt. Raadsadviseur Frans 
Hoogendijk vertelt over het proces  
en de resultaten.
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4         impactadviezen

Vermeldingen in stukken Eerste en Tweede Kamer
In debatten in de Eerste en Tweede Kamer wordt regelmatig 
gerefereerd aan adviezen van de Onderwijsraad. De raad  
voedt zo het democratisch besluitvormingsproces en draagt  
bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijsbeleid 
en de -wetgeving. 

Vermeldingen in stukken in Eerste en Tweede Kamer

2020 2021

Agenda 1 1

Handelingen 21 15

Kamervragen 5 2

Kamerstukken 156 133
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Panelbijeenkomsten
De Onderwijsraad organiseert regelmatig panelbijeenkomsten 
om specifieke input te krijgen voor een advies waaraan de raad 
op dat moment werkt. 

Online panels  

12 april Panel met Inspectie van het Onderwijs po voor het advies Extern toezicht

12 april Panel met Inspectie van het Onderwijs mbo voor het advies Extern toezicht

19 april Panel met Inspectie van het Onderwijs vo voor het  advies Extern toezicht

30 april Wereldcafé voor het advies Technologie en onderwijsleerprocessen

25 mei Panel met leraren po voor het advies Extern toezicht 

26 mei Panel met leraren po voor het advies Extern toezicht 

27 mei Panel met schoolleiders voor het advies Extern toezicht 

15 juni Panels met leraren po en vo voor het advies Technologie en onderwijsleerprocessen

24 juni Panel met leraren, schoolleiders en bestuurders voor het advies Publiek karakter voorop 

24 juni Panel met docenten maatschappijleer voor het  advies Grenzen stellen, ruimte laten

Presentaties en deelname aan bijeenkomsten
De raad vindt het belangrijk met presentaties en artikelen  
een breed publiek te informeren over de adviezen van de  
raad. Zowel raadsleden als raadsadviseurs brengen daarom  
op conferenties, seminars en andere bijeenkomsten de 
adviezen van de raad voor het voetlicht en gaan daar in 
gesprek over de adviezen.

Presentaties en deelname aan bijeenkomsten  

Datum Wie Wat

12 januari Raadsadviseurs Raymond Kubben en Hein Broekkamp Online bezoek aan de raad door studenten pedagogische wetenschappen van de Erasmus Universiteit

20 januari Raadsadviseur Karin Westerbeek  Presentatie over advies Lees! bij onderwijsstichting Movare 

26 januari Secretaris-directeur Mirjam van Leeuwen en raadsadviseur
Karin Westerbeek  Online bezoek aan de raad door MME-studenten TIAS

11 februari Raadadviseur Hein Broekkamp  Presentatie over advies Steeds inclusiever bij stichting  CED-Groep 

22 februari Raadsadviseur Hein Broekkamp Presentatie over advies Steeds inclusiever voor samenwerkingsverband VO 30 06

11 maart Raadsadviseur Bregje Beerman Presentatie over advies Steeds inclusiever bij onderwijszorg-programma Kinderogen

12 maart Raadsadviseurs Tyas Prevoo en Martine Braaksma Online presentatie over de Onderwijsraad aan groep 7 van basisschool De Zaaier in Nieuwleusen 

24 maart Secretaris-directeur Mirjam van Leeuwen Deelname aan panel Ambassadeurs daar en hier bij online symposium ter ere van 40-jarig  
bestaan stichting NOB

25 maart Raadsadviseurs Bregje Beerman en Martine Braaksma Sessie over advies Samen ten dienste van de school op het OCW Kennisfestival 2021 
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7 april Raadsadviseur Karin Westerbeek  Presentatie over advies Lees! bij congres Lees je nu lees je later 

12 april Voorzitter Edith Hooge, raadslid René Kneyber en raadslid  
Daisy Mertens Webinar over advies Tijd voor focus bij het Lerarencollectief 

16 april Voorzitter Edith Hooge Online bijeenkomst over advies Later selecteren, beter differentiëren 

20 april Raadsadviseur Martine Braaksma Presentatie over advies Later selecteren, beter differentiëren bij Expertgroep Onderwijskwaliteit van de 
PO-Raad

21 april Voorzitter Edith Hooge Werkbezoek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam: gesprek met de voorzitter van het college van 
bestuur, vicedecaan faculteit Bètawetenschappen en met studenten van het programma A Broader Mind

29 april Raadslid René Kneyber Keynote over advies Tijd voor focus bij webinar PO-Raad

11 mei Raadslid Iliass El Hadioui en raadsadviseur Martine Braaksma Inspiratiesessie over advies Later selecteren, beter differentiëren bij de conferentie van de Inspectie van 
het Onderwijs over De Staat van het Onderwijs   

17 mei Voorzitter Edith Hooge Werkbezoek aan opleidingen Techniek en Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort, vestiging Drachten: 
(praktijk)lesbezoek en gesprek met studenten, docenten, opleidingsmanagers en directie

20 mei Voorzitter Edith Hooge, raadslid Iliass El Hadioui, secretaris-
directeur Mirjam van Leeuwen en raadsadviseur Martine Braaksma 

Technische briefing over advies Later selecteren, beter differentiëren aan de vaste commissie voor OCW 
van de Tweede Kamer  

27 mei Raadsadviseurs Bregje Beerman, Mirjam Bakker, Martine 
Braaksma en Talitha Stam Presentatie over advies Later selecteren, beter differentiëren bij de directies PO en VO van OCW

1 juni Voorzitter Edith Hooge, raadslid Iliass El Hadioui, secretaris-
directeur Mirjam van Leeuwen en raadsadviseur Martine Braaksma 

Toelichting op advies Later selecteren, beter differentiëren aan de vaste commissie voor OCW van de 
Eerste Kamer  

1 juni Voorzitter Edith Hooge en raadsadviseur Martine Braaksma Gesprek over advies Later selecteren, beter differentiëren met CNV Onderwijs 

2 juni Voorzitter Edith Hooge Keynote bij congres De lerende leraar in de schijnwerpers, van Platform Samen Opleiden & 
Professionaliseren

3 juni Raadsadviseur Bregje Beerman, raadsadviseur Martine Braaksma 
en raadsadviseur Talitha Stam 

Presentatie over advies Later selecteren, beter differentiëren bij directie Kennis van het ministerie  
van OCW

3 juni Voorzitter Edith Hooge Werkbezoek basisschool Hoffenne van Sophia Scholen te Noordwijk: bezoek groepen 1/2/3, 5 en 7 en 8, 
bijwonen (beweging)onderwijs, ‘bordsessie’ team en gesprek met team en directeur

17 juni Raadsadviseur Martine Braaksma Presentatie over advies Later selecteren, beter differentiëren bij AOb Rayon Zuid 

24 juni Raadsadviseur Hein Broekkamp Presentatie advies Steeds inclusiever bij webinar Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie 
en Kennispunt MBO Passend Onderwijs van de MBO Raad

28 juni Raadslid René Kneyber en raadsadviseur Martine Braaksma Eerste country workshop van Ecorys over curriculumherziening

6 juli Raadsadviseur Martine Braaksma en  raadsadviseur Raymond 
Kubben Presentatie over advies Later selecteren, beter differentiëren bij directie WJZ van OCW

7-8 juli Raadsadviseurs Hein Broekkamp, Mirjam Bakker, Bregje Beerman 
en Martine Braaksma 

Presentaties over adviezen Steeds inclusiever en Samen ten dienste van de school en Een verkenning van 
sekseverschillen in het onderwijs bij de Onderwijs Research Dagen

9 juli Toegevoegd raadslid Eddie Denessen Toelichting op advies Later selecteren, beter differentiëren bij de talkshow Talent, Inzet of Geluk van de 
Gelijke Kansen Alliantie 

28 september Raadsadviseur Martine Braaksma Keynote over advies Later selecteren, beter differentiëren bij de landelijke dag 10-14 Onderwijs

29 september Raadsadviseur Bregje Beerman Deelname tweede country workshop Ecorys over curriculumherziening

5 oktober Voorzitter Edith Hooge, raadslid Rob Schuur, raadsadviseur 
Raymond Kubben Rondetafelgesprek over advies Grenzen stellen, ruimte laten met diverse stakeholders 

6 oktober Raadsadviseur Talitha Stam Meelopen tijdens de Dag van de leraar op het Heer Bokel College in Rotterdam

11 oktober Secretaris-directeur Mirjam van Leeuwen Werkbezoek Gooise Scholen Federatie: gesprekken met leerlingen, docenten en directie van 
Scholengemeenschap Huizermaat en gesprek met het bestuur van de Gooise Scholen Federatie
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De raad in de media
Er was in 2021 veel media-aandacht voor de adviezen Later 
selecteren, beter differentiëren, Grenzen stellen, ruimte laten 
en Publiek karakter voorop. De raad is actief op Twitter en 
LinkedIn. Op LinkedIn is, net als vorig jaar, een flinke stijging te 
zien in het aantal volgers. 

De raad in de media

2020 (31 december)  2021 (31 december)

Vermeldingen in media 929  991

Persberichten 5  7

Interviews voorzitter 25  31 

Volgers Twitter 22.527  22.743

Tweets 72  86

Retweets 583  661 

Weergaven van tweets 385.509  533.378

Volgers LinkedIn 13.552  16.596

Updates LinkedIn 68  90 

Weergaven updates 390.654  474.315 

13 oktober Raadsadviseur Martine Braaksma Presentatie over de Onderwijsraad aan groep 8 van de Bos en Duinschool in Bloemendaal

15 oktober Raadsadviseur Martine Braaksma Toelichting op advies Later selecteren, beter differentiëren bij de studiedag van het Gemeentelijk 
Gymnasium Hilversum

3 november Raadsadviseur Raymond Kubben Presentatie over advies Grenzen stellen, ruimte laten aan de werkgroep Bestuur en Management van de 
Vereniging voor Onderwijsrecht

8 november Voorzitter Edith Hooge Bijdrage aan de Avond van de leraar in Pakhuis de Zwijger 

15 november Raadsadviseurs Bregje Beerman en Hein Broekkamp Gastcollege Universitaire Pabo van Amsterdam over de Onderwijsraad en het advies Technologie en 
onderwijsleerprocessen

30 november Voorzitter Edith Hooge, vicevoorzitter Rob Schuur, secretaris-
directeur Mirjam van Leeuwen en raadsadviseur Raymond Kubben Briefing over advies Grenzen stellen, ruimte laten voor vaste commissie voor OCW van de Tweede Kamer 

2 december Raadsadviseur Hein Broekkamp Presentatie over advies Steeds inclusiever Platform Passend Onderwijs MBO

3 december Voorzitter Edith Hooge Toelichting op advies Grenzen stellen, ruimte laten bij de ALV van Verus  

4 december Secretaris-directeur Mirjam van Leeuwen Jurylid bij de Leraar van het jaar-verkiezing 

7 december Voorzitter Edith Hooge Online bijeenkomst advies Publiek karakter voorop 
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Expertbijdragen Het Financieele Dagblad
Sinds 2020 levert de voorzitter van de Onderwijsraad 
regelmatig een expertbijdrage aan Het Financieele Dagblad 
over ontwikkelingen in het onderwijs.

Expertbijdragen Het Financieele Dagblad in 2021

Datum Titel 

8 februari ‘Haal bij scholieren en studenten de druk van de ketel’

31 maart ‘Universiteit, verdedig de kwaliteit van je onderwijs’

31 mei ‘Kabinet moet beter afstemmen met onderwijspraktijk’

23 september ‘Nieuwe wet zet onderwijsbestuurder op het verkeerde been’

22 november ‘Laten we publieke karakter van onderwijs beschermen’
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5samenstelling     raad en             bureau

De leden van de Onderwijsraad doen hun werk onafhankelijk. 
Bij Koninklijk Besluit zijn zij op persoonlijke titel voor vier 
jaar benoemd. Hierna kunnen zij nog twee maal worden 
herbenoemd. De leden van de raad komen uit verschillende 
geledingen van de maatschappij (onderwijs, wetenschap, het 
openbaar bestuur). 

Een stafbureau ondersteunt de Onderwijsraad inhoudelijk en 
facilitair. De directeur van het bureau is tevens secretaris van 
de raad. 
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Voorzitter 
prof. dr. E.H. (Edith) Hooge: 
   hoogleraar onderwijsbestuur bij TIAS, Universiteit van Tilburg 

Leden 
I. (Iliass) El Hadioui MSc: 
   stadssocioloog en onderwijsdenker, wetenschappelijk docent 
aan het Department of Psychology, Education and Child 
Studies (DPECS) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam

mr. dr. P.W.A (Pieter) Huisman:  
   senior adviseur bij Hobéon en onderzoeker bij het lectoraat 
Public Governance van de Haagse Hogeschool. Tot 1 
november 2021 bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de 
Erasmus School of Law

J. (Jasmijn) Kester MEM:
   Tot december 2021 lid college van bestuur bij de Stichting 
voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA). Sinds 
maart 2022 voorzitter college van bestuur van de stichting 
Kind en Onderwijs Rotterdam 

R. (René) Kneyber:
   trainer, uitgever en publicist, lid van de raad van toezicht van 
(school)stichting Fluenta. Voorheen wiskundeleraar op het 
vmbo

dr. A (Esmah) Lahlah:
   wethouder gemeente Tilburg met de portefeuille 

Arbeidsparticipatie, Bestaanszekerheid en Mondiale 
Bewustwording 

D. (Daisy) Mertens MEd:
   leraar ondersteuningsklas passend onderwijs bij brede 
basisschool De Vuurvogel in Helmond

dr. C.J. (Cor) van Montfort:
   onderzoeker goed bestuur, kwaliteitszorg en lerend vermogen 
in het onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam en 
research fellow publiek-private samenwerking voor leefbare 
steden aan de Universiteit van Tilburg

prof. dr. S.F. (Susan) te Pas:
  decaan van het University College Utrecht 
drs. R. (Rob) Schuur (vicevoorzitter):
   toezichthouder in het primair onderwijs, voorzitter van een 
samenwerkingsverband passend onderwijs in het voortgezet 
onderwijs

prof. dr. M.L.L. (Monique) Volman:
   hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam

prof. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst:
  hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam

Secretaris 
drs. M.P. (Mirjam) van Leeuwen
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Secretaris-directeur 
drs. M.P. (Mirjam) van Leeuwen

Senior raadsadviseur/plaatsvervangend secretaris 
dr. J.K. (Karin) Westerbeek 

Raadsadviseurs 
dr. M.E.J. (Mirjam) Bakker (tot 1 april 2022)
B.J. (Bregje) Beerman MSc 
dr. M.A.H. (Martine) Braaksma 
dr. H. (Hein) Broekkamp 
mr. drs. M.G.F. (Frans) Hoogendijk
dr. J.K. (Jasper) Jans (per 1 februari 2022)
dr. E. (Evelyn) van Kampen (tot 1 juli 2021)
mr. dr. R.M.H. (Raymond) Kubben 
dr. M.H.G. (Tyas) Prevoo (tot 19 april 2021)
dr. E.C. (Els) Schram (per 1 maart 2022)

dr. T.M.I.C. (Talitha) Stam 
drs. H.G. (Helma) Twilt (per 1 september 2021)
dr. S.R. (Stijn) Verbeek 

Communicatieadviseurs 
F. (Fenna) Knops MSc
drs. S.L. (Sandra) Loois 

Algemene zaken en ondersteuning 
drs. M.E. (Maria) Gresnigt-Bakx
E.J. (Erna) van der Pauw 
M.M.C. (Marleen) van Waasdijk
S. (Susanne) van der Wilk 

Financiële zaken 
M. (Madelon) van Wandelen 
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