2019
2019
jaarverslag
jaar
verslag

inhoud

Woord vooraf
	
Raadslid Susan te Pas
‘Voorbij de waan van de dag’

5

1 Over de Onderwijsraad

7

2 Adviezen 2019

9

	
Raadslid Rob Schuur
‘Goed beslagen ten ijs’

11

3 Activiteiten van de raad

13

 aadsadviseur Karin Westerbeek
R
‘De boodschap tussen de oren’

15

4 Impact adviezen

17

5 Samenstelling raad en bureau

22

Colofon

2

3

24

		to see far
s one thing,
going
there is
another

voorwoord

– Constantin Brancusi
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Een historisch jaar
Voor u ligt het jaarverslag van de Onderwijsraad over het
jaar 2019. Om verschillende redenen kijken we terug op een
historisch jaar. De raad vierde in 2019 zijn honderdjarig bestaan.
De Onderwijsraad is in 1919 opgericht als hoeder van artikel
23 van de Grondwet, in de nasleep van de beslechting van de
‘schoolstrijd’ in 1917. Met de tentoonstelling ‘Wijze raad’ die tot
in juni 2019 te zien was in het Nationaal Onderwijsmuseum, en
met de notitie ‘Onderwijsvrijheid én overheidszorg’ die de raad
in december uitbracht over de balans die artikel 23 beoogt, is in
2019 een eeuw Onderwijsraad gemarkeerd.
Het jaar 2019 is ook historisch omdat een nieuw samengestelde
raad van tien leden - waarvan zes nieuwe leden en een nieuwe
voorzitter - op 1 januari het stokje overnam en vanaf dat moment
verder schrijft aan de geschiedenis van de Onderwijsraad.
In 2019 namen er bovendien voor het eerst in honderd jaar
leerlingen plaats in de raadszaal van de Onderwijsraad. In 2019
richtte de raad de JongerenOnderwijsraad op.

Meerjarenprogramma
Een van de eerste wensen van de nieuw samengestelde raad
was een inhoudelijk meerjarenprogramma. Op Prinsjesdag
in 2019 is dit gepubliceerd, samen met het werkprogramma
2020. Het meerjarenprogramma bestaat uit vier inhoudelijke
speerpunten: 1) Publiek en privaat in het onderwijs, 2) Onderwijs
en technologie, 3) Differentiatie en selectie en 4) Artikel 23
Grondwet: onderwijs als aanhoudende overheidszorg. Deze
speerpunten helpen de raad – én de adviesvragers van de
raad – om de blik ver vooruit te richten op vraagstukken
en ontwikkelingen van overmorgen in het onderwijs en de
samenleving. Ze zorgen ervoor dat verschillende onderwerpen
en trends van het onderwijsstelselin samenhang met elkaar
worden bezien. En ze bieden de mogelijkheid breed te kijken
naar de verschillende partijen in het onderwijs.
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Less is more
In 2019 heeft de raad een onafhankelijke externe evaluatie laten
uitvoeren. De uitkomsten van deze evaluatie bieden de raad
goede aanknopingspunten om zijn gezag, onafhankelijkheid
en deskundigheid vast te houden, en om adviezen van goede
kwaliteit te blijven brengen. Onder het motto less is more kan de
raad het aantal adviezen terugbrengen, de focus van zijn adviezen
meer richten op grote strategische onderwijsvraagstukken en
– waar nodig – de verbinding leggen met andere domeinen
en disciplines. De raad kan zijn gezag behouden door de
zichtbaarheid en profilering van zijn adviezen en standpunten
goed te doseren en te combineren met afstand ten opzichte van
het dagelijkse politieke en maatschappelijk debat.

Met deze meerjarige programmering beoogt de raad zijn strategische rol waar te maken. Invoering van onderwijsbeleid duurt
immers langer dan een politieke cyclus. Na tien tot vijftien jaar
zijn resultaten van beleid pas echt zichtbaar in de onderwijspraktijk en samenleving. Juist daarom schetst de Onderwijsraad
langetermijnperspectieven. Zodat het onderwijsbeleid op koers
blijft en ten langen leste bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder
kind en een goed functionerend onderwijsstelsel.
Want, om ver te komen, moeten we ver kunnen kijken. Maar
alleen ver kijken brengt ons nergens, we moeten ook in beweging komen. Of, zoals de beroemde beeldhouwer Brancusi het
stelde: ‘To see far is one thing, going there is another’. Deze
wisselwerking tussen beschouwen en bewegen is al honderd
jaar leidraad voor de Onderwijsraad, en zal dat de komende
honderd jaar blijven.
Edith Hooge		
Mirjam van Leeuwen
Voorzitter 			Secretaris-directeur
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Goed en toegankelijk onderwijs voor
iedereen: dat staat de Onderwijsraad
voor ogen bij elk nieuw advies. Dat
klinkt simpeler dan het is. “Wij kijken
door acute problemen heen en vragen
ons af wat de gevolgen van mogelijke
oplossingen zijn op lange termijn”,
zegt raadslid Susan te Pas. En dat is
niet altijd makkelijk.
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Te Pas is hoogleraar Cognitieve
Psychologie aan de Universiteit Utrecht
en gespecialiseerd in hoger onderwijs.
Aan de universiteit bekleedde ze diverse
bestuursfuncties. Sinds januari 2019 is
ze lid van de Onderwijsraad. “Ik vind het
heel leuk om ook op een andere manier
dan via de puur wetenschappelijke bij
te dragen aan goed onderwijs. Bij de
raad werk ik samen met een diverse
groep mensen, dat vind ik een verrijking.
De verschillende perspectieven van
raadsleden en raadsadviseurs brengen
ons echt verder.”
Stip op de horizon
Een belangrijke opdracht voor de
raadsleden is dat zij voorbij de waan
van de dag kijken. Te Pas: “Wij kijken
naar oplossingen die ook op lange
termijn het onderwijsstelsel toegankelijk
en inclusief houden. Daarbij zetten

we vaak een verre stip op de horizon.
Iemand moet dat doen – er zijn andere
mensen voor acute oplossingen voor
in het oog springende problemen.”
Dat deze noodzakelijke rol ook lastig
kan zijn, heeft Te Pas ervaren bij het
briefadvies Uitbesteding van bekostiging
aan particulier onderwijs dat onder haar
leiding tot stand kwam in 2019.
Schrijnend
De vraag van de minister aan de
raad was: moet het mogelijk zijn om
leerlingen met een beperking particulier
onderwijs te geven, maar wel bekostigd
door de overheid? Een aantal leerlingen
met complexe verstandelijke en
lichamelijke beperkingen kan namelijk
niet terecht in het publieke bestel. Te
Pas: “Daar zijn schrijnende voorbeelden
van. Soms kan een particuliere school
dan uitkomst bieden. Toch hebben
wij gezegd: doe het niet. Dat was
moeilijk, juist vanwege die schrijnende
voorbeelden. Maar we willen voorkomen
dat op de lange termijn het particuliere
onderwijs een vluchtroute wordt, zowel
voor ouders als voor scholen. Dat zou
namelijk het principe ondermijnen dat
publiek onderwijs toegankelijk is voor elk
kind. Daarom hebben we gezegd: wacht
de evaluatie van het passend onderwijs
af en doe niets overhaasts.”
Worsteling
De boodschap van het advies staat
ver af van een snelle oplossing voor
leerlingen die nu niet in het publieke
bestel terecht kunnen. Voor de
raadsleden was dit een groot punt
van zorg. Te Pas: “We hebben ermee
geworsteld. We waren het snel eens
over de ongewenste implicaties van de

bekostiging van particulier onderwijs.
Maar we hebben lang gepraat over
de vraag hoe we recht konden doen
aan de kinderen die nu thuis zitten.
Moesten we onze zorgen over hen uiten
in het bondige, zakelijke briefadvies?
Uiteindelijk hebben we dat heel kort
gedaan. We wilden niet dat onze
worsteling de lezers zou afleiden van
de kernboodschap dat bekostiging van
particulier onderwijs op lange termijn
kwalijke gevolgen heeft.”
Daarmee is het laatste woord nog niet
gezegd. De raad komt in het voorjaar
van 2020 met een uitgebreider advies
over passend onderwijs. Uiteraard
opnieuw met de lange termijn en het
stelsel als geheel goed in het vizier.

1
over de
onderwijsraad
Missie onderwijsraad:
goed onderwijs voor iedereen
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Taak en werkwijze
De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht
in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over
onderwijsbeleid en wetgeving. Hij adviseert ministers van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Eerste en Tweede Kamer
en in speciale gevallen ook gemeenten.
De raad gebruikt in zijn advisering verschillende (bijvoorbeeld
onderwijskundige, economische en juridische) aspecten
en verbindt deze met ontwikkelingen in de praktijk van het
onderwijs. Ook internationale ontwikkelingen en historische
context worden meegenomen. De raad ontwikkelt zijn
gedachtegoed op basis van wetenschappelijke inzichten
en in directe interactie met leerlingen, studenten, ouders,
leraren en andere onderwijsprofessionals, schoolleiders,
onderwijsbestuurders en -toezichthouders en diverse andere
betrokkenen bij onderwijs.
De JongerenOnderwijsraad ondersteunt de raad. Leerlingen
en studenten van diverse leeftijden en schooltypen delen hun
ervaringen, meningen en ideeën over het onderwijs in Nederland
en denken mee over onderwerpen waar de raad over adviseert.

De raad adviseert over een breed terrein van onderwijs, van
voorschoolse educatie tot aan postuniversitair onderwijs.
Centraal staat welke bijdrage onderwijs kan leveren aan de
ontwikkeling van individu en samenleving. En wat daarbij de
verantwoordelijkheid is van de overheid, van schoolbesturen,
van scholen en leraren. De producten van de raad worden
gepubliceerd in de vorm van adviezen, studies en verkenningen.
Lees meer

Werkprogramma
Op Prinsjesdag 2019 publiceerde de Onderwijsraad het
Werkprogramma 2020. Het Werkprogramma 2020 is opgesteld
mede op basis van gesprekken met de bewindslieden van
OCW, de Tweede Kamer en een groot aantal betrokkenen in het
onderwijsveld. Dit is het eerste werkprogramma van de nieuw
samengestelde raad, die op 1 januari 2019 is aangetreden.
In 2020 gaat de Onderwijsraad de volgende adviezen en
verkenningen uitbrengen, deels op verzoek van het ministerie
van OCW of de Tweede Kamer, deels uit eigen beweging:
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•
•
•
•
•
•

Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs
Vrijheid van onderwijs
Sociale inclusie van leerlingen met een beperking
Onderwijs naast het publiek bekostigd aanbod
Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek
Onderwijstijd

De raad hanteert de komende jaren de volgende vier
inhoudelijke speerpunten bij het uitbrengen van zijn adviezen:
•
Publiek en privaat in het onderwijs
•
Onderwijs en technologie
•
Differentiatie en selectie
•	Artikel 23 Grondwet: onderwijs als aanhoudende
overheidszorg
Lees meer

Financiën
De Onderwijsraad heeft een jaarbudget van ca. 2.463.000
euro. Om adviezen te kunnen maken, gaat het merendeel
van dit budget (ca. 1,6 miljoen euro) naar personele kosten:
vergoedingen van raadsleden en voorzitter en salariskosten van
het bureau. Verder heeft de Onderwijsraad ca. 0,5 miljoen euro
besteed aan het laten uitvoeren van onderzoek. Operationele
kosten (vooral drukwerk, verzenden, communicatie) en
huisvestingskosten (huur pand, schoonmaak e.d.) vormen
de resterende kostenposten.
Over de besteding van de middelen die de Onderwijsraad
van OCW krijgt, legt de organisatie verantwoording af aan
het ministerie van OCW.

adviezen
													2019

2

De raad heeft eind 2019 drie adviezen in voorbereiding:
Vrijheid van onderwijs
Al ruim 100 jaar waarborgt de Grondwet dat we in Nederland
vrijheid van onderwijs hebben en dat de overheid zorg draagt
voor het onderwijs. De raad verkent welke betekenis de vrijheid
van onderwijs heeft in deze tijd.
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Activiteiten van de raad

De Onderwijsraad bracht in 2019 vijf adviezen en een
wetsadvies uit. Op 31 december 2019 had de raad drie
adviezen in voorbereiding. De vorige raad heeft in 2018 met
het oog op het einde van de raadstermijn een groter aantal
adviezen uitgebracht dan gebruikelijk.
Tabel 1: Aantal (brief)adviezen 2018-2019
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2018 2019
Adviezen

6

3

Briefadviezen

9

3

Lees verder

Sociale inclusie van leerlingen met een beperking
Hoe kan het onderwijs bijdragen aan de sociale inclusie van
leerlingen met een beperking, voor nu en voor hun toekomst?
Halverwege 2020 brengen we een advies over dit vraagstuk uit.
Lees verder

Verschillen tussen jongens en meiden in het onderwijs
In het onderwijs presteren meisjes over de gehele linie beter
dan jongens. Zijn er oorzaken aan te wijzen in het onderwijsstelsel,
in de wijze waarop er met jongens en meisjes wordt omgegaan
op school?
Lees verder

Adviezen 2019
Advies

Doorgeschoten differentiatie
in het onderwijsstelsel
Advies
Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel

Doorgeschoten differentiatie
in het onderwijsstelsel
22 februari 2019

Wetsvoorstel NLQF
29 mei 2019

Jongeren uit verschillende sociale
groepen komen elkaar niet meer
vanzelfsprekend tegen in het onderwijs en
plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt
steeds bepalender voor het eindniveau
van jongeren. De raad vindt dat er een
fundamentele bezinning nodig is op de
organisatie van het onderwijsstelsel.

De Onderwijsraad vindt het een goed idee
om wettelijk te regelen dat leertrajecten
een niveau-aanduiding krijgen, die
scholen en universiteiten verplicht op elk
diploma moeten vermelden. Leertrajecten
worden er beter vergelijkbaar door, binnen
Nederland en in de rest van Europa.

Lees hier het volledige advies

januari

februari

maart

Duurzame ontwikkeling als
richting in het onderwijs
26 maart 2019
De raad komt tot de conclusie
dat duurzame ontwikkeling geen
richting is op basis waarvan je
met bekostiging van de overheid
een nieuwe school kunt stichten.
Lees hier het volledige advies

10

Lees hier het volledige advies

april

mei

juni

Briefadvies over uitbesteding van
bekostiging aan particulier onderwijs
11 november 2019
Iedere leerling moet op een publieke
school passend onderwijs kunnen krijgen,
vindt de Onderwijsraad. Daarom adviseert
de raad aan de minister van OCW om
bekostiging van onderwijs op particuliere
scholen niet wettelijk mogelijk te maken.
Lees hier het volledige advies

juli

Lees! Een oproep tot een
leesoffensief
24 juni 2019

augustus

september

oktober

november

december

Samen ten dienste van de school
18 november 2019

Hoe kunnen jongeren vaker,
met meer plezier, en beter
gaan lezen? Daarvoor moeten
bibliotheken, scholen en
ouders de handen ineenslaan
en is het aan de Rijksoverheid
om meer te investeren in een
samenhangend leesbeleid.

De vraag vanuit scholen en het aanbod van educatieve dienstverleners
sluiten op dit moment niet goed op
elkaar aan. De Onderwijsraad vindt
dat scholen en aanbieders samen
moeten optrekken bij het vaststellen
van de behoeften van scholen en bij
het ontwikkelen en evalueren van
het aanbod.

Lees hier het volledige advies

Lees hier het volledige advies
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Raadslid Rob Schuur heeft
misschien wel een van de meest
complexe adviesonderwerpen
onder zijn hoede: de vrijheid van
onderwijs. Complex, omdat veel
onderwijskwesties samenhangen
met deze vrijheid, die geregeld is
in artikel 23 van de Grondwet. Hoe
bereidt de raad het advies voor?
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“Onderwijsvrijheid is een uiterst actueel
en gevoelig onderwerp”, zegt Schuur.
“Denk maar aan het Haga Lyceum in
Amsterdam, of aan discussies over de
nieuwe wet die richtlijnen moet geven
voor het burgerschapsonderwijs. Waar
eindigt de individuele vrijheid van scholen
om hun onderwijs vorm te geven en waar
begint de overheidszorg voor de kwaliteit
van het stelsel als geheel?”
Punten scoren
Het gevoelige adviesonderwerp is in
ervaren handen. Schuur zit 43 jaar in het
onderwijs. Hij is begonnen als docent
geschiedenis en maatschappijleer. Nu
is hij collegevoorzitter van het ROC
Noorderpoort in Groningen en lid van
de Onderwijsraad sinds 2012. Over het
laatste zegt hij: “Het is mooi werk. Ik
weet inmiddels dat we niet altijd punten
scoren in de eerste ronde. Maar als

de Onderwijsraad iets zegt, wordt daar
vroeg of laat op teruggegrepen. Wij
hebben de politiek echt iets te bieden.”
Usual suspects
In 2019 heeft de raad zich voorbereid
op het advies over onderwijsvrijheid; het
wordt gepubliceerd in 2020. Om goed
beslagen ten ijs te komen, consulteerde
de raad een grote groep mensen.
Raadsleden en adviseurs spraken
met leerlingen, ouders, bestuurders,
opiniemakers en deskundigen. “We
wilden niet alleen de usual suspects
aan tafel in Den Haag”, legt Schuur uit.
“Daarom zijn we het land in getrokken.
Mensen zijn opener als je ze bij
wijze van spreken in hun achtertuin
bezoekt. Daarnaast organiseerden
we een bijeenkomst in Culemborg
om een dialoog aan te gaan met
belangstellenden. Voorafgaand daaraan
maakten we een notitie waarin we kennis
over artikel 23 op een rijtje hebben
gezet, om een bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van de discussie. Verder hebben
we vier auteurs gevraagd om een essay
te schrijven over onderwijsvrijheid.
Tot slot doen we wat we altijd doen
in de voorbereiding van een advies:
literatuurstudie en een internationale
vergelijking. Met al deze input formuleren
we het advies voor de minister.”
Fervente discussies
De brede consultatie leverde
verassende resultaten op, vooral door
de openheid van de gesprekspartners.
Schuur: “Schoolbestuurders vertelden
dat concurrerende middelbare scholen
de vrijheid van onderwijs gebruiken
om groepen leerlingen informeel
te selecteren. Die scholen stellen

bijvoorbeeld een laptop verplicht, om
zo leerlingen aan te trekken met een
wat welvarender achtergrond. En
ouders vertelden dat ze vaak helemaal
geen keuze hebben als het gaat
om onderwijsaanbod. Want als alle
scholen in je omgeving vallen onder
twee besturen, hoeveel smaken heb je
dan? Of als je kind passend onderwijs
nodig heeft? Er werd in diverse
bijeenkomsten fervent gediscussieerd
over de noodzaak van onderwijs- en
keuzevrijheid – heel interessant.”
De Onderwijsraad selecteert nu een
aantal thema’s waarop hij de minister
en eventueel de schoolbesturen kan
aanspreken. “We zitten op dit moment in
de meest spannende fase, omdat we de
redeneerlijn aan het uitdenken zijn. Dat
is niet makkelijk, want in de raad zitten
niet alleen gelijkgestemden – net als in
de samenleving dus. Ik zei het al: het is
mooi werk.”

3
activiteiten
								 van de 		
raad
Om goede adviezen te kunnen geven, zijn de ervaringen en
meningen van leerlingen cruciaal voor de Onderwijsraad.
Wij willen graag weten hoe het ‘echt’ gaat, is en voelt in het
onderwijs. Daarom heeft de Onderwijsraad vanaf oktober 2019
een JongerenOnderwijsraad. Deze JongerenOnderwijsraad
bestaat uit 18 leerlingen en studenten van diverse leeftijden
en schooltypen (basisschool, voortgezet onderwijs, MBO, en
HBO/Universiteit). Hier delen zij hun ervaringen, meningen en
ideeën over het onderwijs in Nederland. Zij nemen voor twee
jaar deel aan de JongerenOnderwijsraad. Daarna start een
nieuwe periode met andere leerlingen en studenten.
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JongerenOnderwijsraad van start gegaan
Goed onderwijs voor iedereen: dat is waar de Onderwijsraad
met zijn adviezen aan bijdraagt. Maar hoe ervaren leerlingen
en studenten hun school en studie? Wat vinden zij van de
onderwerpen waar de Onderwijsraad over adviseert? En wat
speelt er verder op hun school of bij hun studie waarvan het
belangrijk is dat de Onderwijsraad dit weet?

De JongerenOnderwijsraad komt twee keer per jaar bijeen
bij de Onderwijsraad in Den Haag. De eerste bijeenkomst
vond plaats op 30 oktober 2019 in Den Haag. Tijdens deze
bijeenkomst spraken de jongeren met elkaar over de vrijheid
van onderwijs en over verschillen tussen jongens en meiden
|in het onderwijs.
Lees meer

Onderwijsdialoog
Op 9 december gingen we tijdens een grote Onderwijsdialoog
in discussie over de vrijheid van onderwijs met mensen uit het
onderwijs en andere belangstellenden. Op verzoek van de
Onderwijsraad hebben opiniemakers essays over de betekenis
van de vrijheid van onderwijs in onze pluriforme samenleving
geschreven. Drie van de essayisten waren ook spreker tijdens
de Onderwijsdialoog.
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Denkt u mee?
Input gevraagd voor adviezen in voorbereiding
De Onderwijsraad nodigt bij adviezen in voorbereiding eenieder
uit om mee te denken. De raad heeft in 2019 een online oproep
gedaan voor de adviezen over onderwijsondersteuning, over
inclusief onderwijs voor leerlingen met een beperking en voor
de verkenning over de verschillen tussen jongens en meiden in
het onderwijs.
Voorbereiding op advies over vrijheid van onderwijs
Artikel 23 van de Grondwet borgt al ruim 100 jaar dat we in
Nederland vrijheid van onderwijs hebben en dat de overheid zorg
draagt voor het onderwijs. In 2020 brengt de Onderwijsraad een
advies uit over de vrijheid van onderwijs. Ter voorbereiding op dit
advies ondernam de raad in 2019 het volgende:
Notitie Onderwijsvrijheid én overheidzorg
Er is veel discussie over artikel 23 in politiek en samenleving.
De Onderwijsraad publiceerde in het kader van zijn 100-jarig
bestaan de notitie Onderwijsvrijheid én Overheidszorg: spanning
in artikel 23. Met deze notitie wil de Onderwijsraad een bijdrage
leveren aan de kwaliteit van de discussie door kennis over artikel
23 op een rij te zetten. Ook wil de raad spanningen aan de
oppervlakte brengen die aan artikel 23 kleven.

Bijeenkomsten met leraren, schoolbesturen,
ouders en leerlingen
De Onderwijsraad organiseerde in het najaar vier
rondetafelgesprekken met ouders. In Den Haag, Eindhoven,
Utrecht en Zwolle spraken we met ouders over de vrijheid van
onderwijs. In Eindhoven, Groningen en Rotterdam hielden
we focusgroepen met schoolbestuurders en schoolleiders
over dit thema. Met leraren spraken we tijdens de OCW
Praktijkspiegel. Daarnaast praatten we met experts en
belangenvertegenwoordigers in en rondom het onderwijs,
zoals medewerkers van de sectorraden, profielorganisaties
en landelijke ouderverenigingen.
Wist u dat
Om bij te dragen aan de kennis over vrijheid van onderwijs,
hebben we vooruitlopend op de Onderwijsdialoog tien keer
een ‘Wist u dat?’ gedeeld via onze social media-kanalen en
de website.
Nieuwe huisstijl en nieuwe website Onderwijsraad
De Onderwijsraad heeft sinds 2019 een nieuwe huisstijl en een
nieuwe website. Met de nieuwe huisstijl laat de Onderwijsraad
zien wie hij anno 2019 (100 jaar na zijn oprichting) is: het
onafhankelijke adviescollege over onderwijs van de regering
en het parlement. Met zijn gevraagde en ongevraagd adviezen
draagt de Onderwijsraad bij aan goed onderwijs voor iedereen.
Het nieuwe logo heeft de vorm van een trap omhoog als
symbool voor de Onderwijsraad. Een trap omhoog symboliseert
verbetering, klimmen, een stijgende lijn, doelgericht, richting
geven en relevantie. Ook de website van de Onderwijsraad is
helemaal vernieuwd, passend bij de nieuwe huisstijl. Op de
nieuwe site staan de adviezen van de Onderwijsraad centraal.
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“We schrijven niet voor de la”,
zegt Karin Westerbeek, senior
raadsadviseur en plaatsvervangend
secretaris van de Onderwijsraad.
“Onze adviezen moeten impact
hebben.” Wat is dat precies, impact?
Of, met andere woorden: wat moet een
eenmaal afgerond advies doen?
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Zes jaar werkt Westerbeek voor de
Onderwijsraad, met als aandachts
gebieden het jonge kind en taal
onderwijs. Ze heeft het naar haar zin.
“Het leukste is dat ik mij steeds met
andere onderwerpen mag bezighouden.
En dat ik me er écht in kan verdiepen.
Kwaliteit staat voorop, niet de snelheid
of de kwantiteit van de adviezen.”
Invloed op beleid en debat
Met een zo hoog mogelijke advies
kwaliteit wil de Onderwijsraad invloed
uitoefenen op het overheidsbeleid én
op het maatschappelijk debat over
onderwijs. “Dat gebeurt natuurlijk met
het ene advies meer dan met het
andere”, licht Westerbeek toe. “Zo heeft
ons advies Lees! Een oproep tot een
leesoffensief een heleboel beweging
veroorzaakt.” De Onderwijsraad bracht
dit advies uit samen met de Raad voor
Cultuur. Het gaat over leesvaardigheid,

een onderwerp dat de onderwijs- én de
cultuursector (bibliotheken) aan gaat. De
raden roepen op een offensief te starten
om jongeren vaker, met meer plezier en
beter te laten lezen.
De oproep kreeg (en krijgt) veel aandacht.
Raadsvoorzitter Edith Hooge lichtte hem
toe in kranten en televisieprogramma’s.
Ook Westerbeek presenteert het advies
regelmatig bij bibliotheekorganisaties,
onderwijsinstellingen of op het ministerie.
Daarnaast starten veel activiteiten op
als gevolg van de oproep. Westerbeek:
“Gemeenten organiseren hun eigen
leesoffensieven, schoolbesturen en
bibliotheken zijn ermee bezig. De minister
gaf in zijn beleidsreactie aan dat hij met
het onderwerp aan de slag zou gaan,
en inmiddels is er op het ministerie een
speciale werkgroep ingericht. Je kunt
gerust zeggen dat dankzij ons advies nu
bij veel mensen tussen de oren zit dat het
niet goed gaat met de leesvaardigheid
van jongeren. En dat de oplossing is:
meer lezen.”
Timing
Een gedroomde impact dus. Wat is
daarvoor nodig? Westerbeek denkt dat
de timing van belang is. “De timing van
een advies bepalen wij als raad zo goed
mogelijk zelf, maar soms helpen andere
factoren. Kort na de verschijning van
Lees! werd bekend dat de leesvaardigheid
van Nederlandse vijftienjarigen onderuit
was gegaan. Het PISA-onderzoek waaruit
dit bleek, onderstreepte de urgentie van
onze oproep.”
Praktische uitwerkingen
Naast timing speelt de aard van het
advies een rol. Westerbeek: “Lees!

was heel actiegericht. Het richtte
zich op verschillende groepen: op de
minister, ouders, scholen, bestuurders,
bibliotheken. Iets dergelijks zagen we bij
het advies Ruim baan voor leraren uit
2018. Dat bevatte ook veel praktische
uitwerkingen. Dat maakte, samen met
het originele idee in dit lerarenadvies,
dat het veel aandacht kreeg.”
Heldere hoofdboodschap
Natuurlijk helpt het als de Onderwijsraad
zelf ruchtbaarheid geeft aan de adviezen.
Westerbeek vindt dat de raad dit goed
doet. “Al vroeg in het traject stellen we
de vraag: wat verwachten we van een
advies, wat moet het doen? We stemmen
de communicatie daarop af en dat is
belangrijk. Maar uiteindelijk denk ik dat
een advies voor zich moet spreken. Als
de hoofdboodschap helder is, de tekst
beperkt van omvang en goed geschreven,
dan vergroten we vanzelf de impact. Daar
moeten we scherp op blijven.”
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Vermeldingen in stukken Eerste en Tweede Kamer
In debatten in de Eerste en Tweede Kamer wordt geregeld
gerefereerd aan adviezen van de Onderwijsraad. Een overzicht
hiervan staat in tabel 2. De raad voedt op deze manier met zijn
adviezen het democratische besluitvormingsproces, en draagt
bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijsbeleid.
Tabel 2. Vermeldingen in stukken in Eerste en Tweede Kamer 2018-2019
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Panelbijeenkomsten, focusgroepen en onderwijsdialogen
De Onderwijsraad organiseert regelmatig panelbijeenkomsten
en focusgroepen ter voorbereiding van de adviezen. Bij deze
bijeenkomsten wordt er specifieke input opgehaald voor een
advies waar de raad op dat moment aan werkt.
Tabel 3. Panels, seminars en onderwijsdialogen in 2019
23 januari 2019

Panelgesprek ten behoeve van het advies Lees! met specialisten uit de MBO-sector, Amersfoort

24 januari 2019

Panelgesprek ten behoeve van het advies Lees! met specialisten uit de MBO-sector, Woerden

21 juni 2019

Panelgesprekken ten behoeve van het advies Samen ten dienste van de school met bestuurders en schoolleiders uit het po, vo en mbo, Den Haag

27 juni 2019

Symposium op de Onderwijs Research dagen ter voorbereiding van het advies Samen ten dienste van de school, Heerlen

27 juni 2019

Focusgroep ter voorbereiding van het advies Samen ten dienste van de school met leraren mbo, Utrecht

28 juni 2019

Focusgroep ter voorbereiding van het advies Samen ten dienste van de school met leraren vo, Utrecht

1 juli 2019

Focusgroep ter voorbereiding van het advies Samen ten dienste van de school met leraren mbo, Rotterdam

2 juli 2019

Focusgroep ter voorbereiding van het advies Samen ten dienste van de school met leraren po, Utrecht

4 juli 2019

Focusgroep ter voorbereiding van het advies Samen ten dienste van de school met leraren po, Assen

3 september 2019

Panelgesprek Vrijheid van onderwijs met Bestuurlijk Platform VO-MBO, Groningen

5 september 2019

Rondetafelgesprek Vrijheid van onderwijs met ouders, Den Haag

10 september 2019

Rondetafelgesprek Vrijheid van onderwijs met ouders, Utrecht

25 september 2019

Panelgesprek Vrijheid van onderwijs met bestuurders en schoolleiders vo, Rotterdam

30 september 2019

Gesprek Vrijheid van onderwijs met de themacommissie governance van de VO-raad, Utrecht Rondetafelgesprek Vrijheid van onderwijs met ouders, Zwolle

1 oktober 2019

Rondetafelgesprek Vrijheid van onderwijs met ouders, Zwolle

10 oktober 2019

Panelgesprek Vrijheid van onderwijs met bestuurders en schoolleiders po en vo, Eindhoven

10 oktober 2019

Rondetafelgesprek Vrijheid van onderwijs met ouders, Eindhoven

27 november 2019

Tafel Vrijheid van onderwijs bij Praktijkspiegel OCW, Den Haag

9 december 2019

Onderwijsdialoog Vrijheid van Onderwijs, Culemborg
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Presentaties en deelname aan bijeenkomsten
De raad vindt het ook belangrijk door middel van presentaties
en artikelen een breder publiek te informeren over de adviezen
van de raad. Zowel raadsleden als raadsadviseurs zijn daarom
op conferenties, seminars en andere bijeenkomsten te vinden
waar ze de adviezen van de raad voor het voetlicht brengen en
met mensen in gesprek gaan over de adviezen.
Tabel 4. Presentaties en deelname aan bijeenkomsten
Datum

Wie

Wat

14 januari 2019

Marije Boonstra en Hein Broekkamp

Presentatie over advies Toets wijzer, College voor Toetsen en Examens, Utrecht

16 januari 2019

Martine Braaksma

Presentatie krachtvoerlezing over advies Ruim baan voor leraren. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam

16 januari 2019

Edith Hooge

Deelname aan paneldiscussie over bredere beleidsontwikkelingen, SPRONG Educatief Programma

29 januari 2019

Martine Braaksma en Raymond Kubben

Presentatie over de Onderwijsraad voor studenten Onderwijswetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam

4 februari 2019

Martine Braaksma

Keynote lezing lerarenopleidingen Hogeschool van Amsterdam over advies Ruim baan voor leraren,
Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam

6 februari 2019

Stijn Verbeek

Presentatie over advies Ruim baan voor leraren. AOb, Utrecht

7 februari 2019

Martine Braaksma

Presentatie over advies Ruim baan voor leraren VO-raad, Utrecht

11 februari 2019

Edith Hooge en Raymond Kubben

Werkbezoek aan UTwente, Enschede

22 februari 2019

Edith Hooge

Speech ter gelegenheid van 100-jarig jubileum Onderwijsraad en afscheid Henriëtte Maassen van den
Brink, Onderwijsmuseum, Dordrecht

25-26 februari 2019

Edith Hooge, Cor van Montfort, Regina
Stoutjesdijk, Tyas Prevoo, Martine
Braaksma en Mirjam Bakker

Werkbezoek/presentatie van diverse adviezen aan de OESO, Parijs

28 februari 2019

Martine Braaksma

Toelichting aan IBO Deeltijdwerk over advies Ruim baan voor leraren, Den Haag

5 maart 2019

Edith Hooge, René Kneyber, Rob Schuur,
Martine Braaksma, Mirjam Bakker, Hein
Broekkamp

Technische briefing adviezen Toets wijzer, Curriculumvernieuwing en Doorgeschoten differentiatie
in het onderwijsstelsel
Vaste Kamercommissie onderwijs, Tweede Kamer Den Haag

7 maart 2019

Mirjam Bakker, Raymond Kubben

Presentatie over advies Gelijke kans op doorstroom vmbo – havo, Platform TL (een regionaal platform)

7 maart 2019

Martine Braaksma

Presentatie aan Gemeenteraad Almere over advies Ruim baan voor leraren, Almere

11 maart 2019

René Kneyber

Presentatie over advies Ruim baan voor leraren, expertmeeting CAOP, Den Haag

13 maart 2019

Martine Braaksma

Presentatie over advies Ruim baan voor leraren. Vereniging Hogescholen Den Haag

14 maart 2019

Karin Westerbeek

Presentatie over de Onderwijsraad en diverse adviezen van de Onderwijsraad, CED-groep, Rotterdam

19 maart 2019

Martine Braaksma

Presentatie over advies Ruim baan voor leraren, Velon Congres, Breda

21 maart 2019

Mirjam Bakker, Regina Stoutjesdijk,
Tyas Prevoo

Presentatie advies Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel, OCW Kennisfestival Den Haag

1 april 2019

Edith Hooge

Presentatie advies Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel, directeurenlunch OCW, Den Haag

4 april 2019

Karin Westerbeek

Presentatie over de Onderwijsraad bij bijeenkomst PO-raad/VTOI, Utrecht

8 april 2019

René Kneyber

Presentatie over advies Ruim baan voor leraren, bijeenkomst van Federatie van Onderwijsvakorganisaties

10 april 2019

Edith Hooge, Jasmijn Kester, Mirjam
Bakker, Regina Stoutjesdijk, Tyas Prevoo

Presentatie over de adviezen Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel, Staat van het onderwijs,
Inspectie van het onderwijs, Utrecht

Woord vooraf

16 april 2019

Cor van Montfort
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Presentatie over advies Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel, dialoogtafel Stichting van het
onderwijs

17 april 2019

Edith Hooge

Lezing aan de VGS over schoolbesturen, Ridderkerk

18 april 2019

Regina Stoutjesdijk, Raymond Kubben

Toelichting op het werk van de Onderwijsraad aan het landelijk netwerk promovendi onderwijskunde, Den Haag

18 april 2019

Jasmijn Kester, Mirjam Bakker

Presentatie over advies Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel, slotconferentie bestuurders
po, vo, mbo en ho over gelijke kansen in de onderwijsketen, Utrecht
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7 mei 2019

Raymond Kubben en Frans Hoogendijk

Presentatie aan studenten academische Pabo Driestar over de Onderwijsraad en het briefadvies over het
Wetsvoorstel Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs, Den Haag

Activiteiten van de raad

10 mei 2019

Martine Braaksma

Presentatie over advies Ruim baan voor leraren. Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen / VSNU, Utrecht

15 mei 2019

Tyas Prevoo

Deelname aan paneldiscussie ‘Geldstromen door de school’ (toelichting advies Inzicht in en
verantwoording van onderwijsgelden), Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

16 mei 2019

Edith Hooge

Deelname aan paneldiscussie op het VTOI-NVTK congres, Nieuwegein

16 mei 2019

Raymond Kubben

Presentatie over student mobility, EUNEC conferentie, Sèvres

26 mei 2019

Edith Hooge

Minicollege over artikel 23, Balie, Amsterdam

27 mei 2019

Karin Westerbeek

Presentatie over de Nederlandse Onderwijsraad bij de Vlaamse Onderwijsraad, Brussel
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6 juni 2019

Tyas Prevoo en Regina Stoutjesdijk

Presentatie over advies Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel, Algemene Ledenvergadering
Onderwijsbestuurders Vereniging Driebergen-Zeist

6 juni 2019

Martine Braaksma

Presentatie aan College van Bestuur over advies Ruim baan voor leraren, Universiteit Leiden, Leiden

12 juni 2019

Jasmijn Kester

Deelname aan een Catshuissessie over de kwaliteit van onderwijs, Den Haag

13 juni 2019

Iliass El Hadioui

Presentatie over advies Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel, AEF LIVE, Kansengelijkheid
in het onderwijs, Utrecht

14 juni 2019

Herman van de Werfhorst

Presentatie over advies Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel, PO-raad Congres 2019: LEF!

21 juni 2019

René Kneyber

Presentatie over advies Ruim baan voor leraren, AOb, Utrecht

24 juni 2019

Marijke van Hees (Raad voor Cultuur) en
Edith Hooge

Publicatiebijeenkomst over advies Lees! OBA, Amsterdam

27 juni 2019

Mirjam Bakker, Tyas Prevoo en Regina
Stoutjesdijk

Presentatie over advies Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel bij de Onderwijs Research
Dagen, Heerlen

29 augustus 2019

Edith Hooge

Keynote voor Opening studiejaar Hogeschool Utrecht, Utrecht

2 september 2019

Edith Hooge

Lezing Jaaropening Marnix Academie, Utrecht

9 september

René Kneyber

Presentatie over advies Ruim baan voor leraren, CAOP, Den Haag

9 september 2019

Karin Westerbeek

Presentatie over advies Lees! Stichting Lezen, Den Haag

10 september 2019

Karin Westerbeek

Presentatie over advies Lees! OCW, Den Haag

12 september 2019

Karin Westerbeek

Presentatie over advies Lees! ProBiblio, Hoofddorp

20 september 2019

Monique Volman

Presentatie over advies Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel op het festival 100 jaar Vrije
scholen, Maarssen

25 september 2019

Edith Hooge

Deelname aan Advisory group in het project Strategic Educational Governance (SEG) van de OESO, Parijs

26 september 2019

Iliass El Hadioui (als expert aanwezig)

Technische briefing over gelijke kansen. Vaste Kamercommissie onderwijs, Tweede Kamer, Den Haag

30 september t/m 5 oktober 2019

Karin Westerbeek

Conferentie ProLEER; presentatie over advies Lees! Harvard Graduate School of Education, Cambridge MA

1 oktober 2019

Edith Hooge

Deelname aan gesprek over schaal in relatie tot schoolbesturen Maatschappelijke Adviesraad PO-raad, Utrecht

7 oktober 2019

Edith Hooge

Keynote congres Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs (WOSO), Utrecht

7 oktober 2019

Martine Braaksma

Presentatie over advies Ruim baan voor leraren op de WOSO-congres, Utrecht

10 oktober 2019

René Kneyber

Presentatie over advies Toets wijzer, Nationale Toetscongres, Amsterdam

18 oktober 2019

Iliass El Hadioui en Raymond Kubben

Workshop bij Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) over Vrijheid van onderwijs, Amsterdam

28 oktober 2019

Edith Hooge en Raymond Kubben

Deelname aan paneldiscussie Rathenau debat ‘Wetenschap met onderwijs’, Utrecht
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31 oktober 2019

Edith Hooge

Spreker op het Congrestival van Leve het Onderwijs!, Utrecht

5 november 2019

Edith Hooge

Presentatie over artikel 23 in het programma ‘De Amsterdamse Schoolstrijd’ in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

1
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5 november 2019

Karin Westerbeek

Presentatie over advies Lees! De Onthaasting, Amersfoort
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6 november 2019

Karin Westerbeek

Presentatie over advies Lees! Taalunie, Den Haag

18 november 2019

Edith Hooge, Cor van Montfort

Publicatiebijeenkomst van advies Samen ten dienste van de school. Bloemcampschool, Wassenaar

25 november 2019

Martine Braaksma

Presentatie over advies Samen ten dienste van de school Universitaire Pabo Universiteit, Amsterdam

26 november 2019

Karin Westerbeek

Presentatie over advies Lees! in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

28 november 2019

Edith Hooge

Deelname aan paneldiscussie, OEB-conferentie 2019, Berlijn
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2 december 2019

Susan te Pas, Martine Braaksma, Bekir Gürler

Deelname aan presentatiebijeenkomst Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek (door OCW), Utrecht

6 december 2019

Karin Westerbeek

Presentatie over advies Lees! op conferentie Taalgericht Vakonderwijs, Amersfoort
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Impact adviezen

10 december 2019

Cor van Montfort

5

Samenstelling raad en bureau

Presentatie over advies Samen ten dienste van de school, expertmeeting over kennisinfrastructuur voor
onderwijs, CAOP, Den Haag

18 december 2019

Bregje Beerman

Toelichting over advies Samen ten dienste van de school in een bijeenkomst van directeuren van
educatieve dienstverleners Kikid en Maester, Haarlem

Inhoud
Woord vooraf

 aadslid Rob Schuur
R
‘Goed beslagen ten ijs’
3

Activiteiten van de raad

Colofon

20

De raad in de media
De raad heeft in 2019 minder adviezen uitgebracht dan in 2018.
Dat heeft minder vermeldingen in de media tot gevolg, minder
persberichten en minder interviews. De raad is actief op Twitter
en sinds medio 2018 ook op LinkedIn.
Tabel 5. De raad in de media

2018 (31 dec)

2019 (31 dec)

Aantal vermeldingen in media

1153

626

Aantal persberichten

10

4

Woord vooraf

Aantal interviews voorzitter

22

11

 aadslid Susan te Pas
R
‘Voorbij de waan van de dag’

Volgers Twitter

21.662

21.975

Aantal tweets

69

106

Aantal retweets

941

937

Activiteiten van de raad

Weergaven van tweets

471.158

564.103

 aadsadviseur Karin Westerbeek
R
‘De boodschap tussen de oren’

Volgers LinkedIn

735

7.517

Updates LinkedIn

-

75

Weergaven updates

-

327.532

Inhoud

1

Over de Onderwijsraad

2

Adviezen 2019
 aadslid Rob Schuur
R
‘Goed beslagen ten ijs’

3

4

Impact adviezen
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Op de foto
(van links naar rechts):
Staand:
Cor van Montfort
Susan te Pas
Pieter Huisman
Edith Hooge (voorzitter)
Rob Schuur
Jasmijn Kester
René Kneyber
Zittend:
Herman van de Werfhorst
Monique Volman
Niet op de foto:
Iliass El Hadioui

Overzicht raadsleden per 31 december 2019
Voorzitter
Mevrouw prof. dr. E.H. (Edith) Hooge:
hoogleraar onderwijsbestuur bij TIAS, Universiteit van Tilburg
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Leden
De heer I. (Iliass) El Hadioui MSc:
stadssocioloog en onderwijsdenker, wetenschappelijk docent
aan het Department of Psychology, Education and Child
Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam
De heer prof. dr. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman:
bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus
School of Law te Rotterdam, senior adviseur bij Hobéon en
onderzoeker/lid kenniskring lectoraat Public Governance
Haagse Hogeschool
Mevrouw J. (Jasmijn) Kester MEM:
rector van het Vathorst College in Amersfoort
De heer R. (René) Kneyber:
trainer, uitgever en publicist; lid van de Raad van Toezicht van
schoolstichting Fluenta
De heer dr. C.J. (Cor) van Montfort:
onderzoeker goed bestuur, kwaliteitszorg en lerend vermogen
in het onderwijs aan de VU Amsterdam en research fellow
publiek-private samenwerking voor leefbare steden aan de
Universiteit van Tilburg
Mevrouw prof. dr. S.F. (Susan) te Pas:
hoogleraar cognitieve psychologie aan de Faculteit Sociale
Wetenschappen van de Universiteit Utrecht
De heer drs. R. (Rob) Schuur (vicevoorzitter):
voorzitter van het college van bestuur van het regionaal
opleidingencentrum Noorderpoort in Groningen
Mevrouw prof. dr. M.L.L. (Monique) Volman:
hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van
Amsterdam
De heer prof. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst:
hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam
Secretaris
Mevrouw drs. M.P. (Mirjam) van Leeuwen

Overzicht medewerkers bureau per 31 december 2019
Secretaris-directeur
Mevrouw drs. M.P. (Mirjam) van Leeuwen
Raadsadviseurs
Mevrouw dr. M.E.J. (Mirjam) Bakker
Mevrouw B.J. (Bregje) Beerman MSc
Mevrouw dr. M.A.H. (Martine) Braaksma
De heer dr. H. (Hein) Broekkamp
De heer mr. E. (Ebubekir) Gürler
De heer mr. drs. M.G.F. (Frans) Hoogendijk
De heer dr. IJ. (IJsbrand) Jepma
De heer mr. dr. R.M.H. (Raymond) Kubben
De heer dr. M.H.G. (Tyas) Prevoo
De heer H. (Henk) den Uijl MA
De heer dr. S.R. (Stijn) Verbeek
Mevrouw dr. J.K. (Karin) Westerbeek (plaatsvervangend secretaris)
Communicatieadviseurs
Mevrouw drs. F. (Fanny) Bod
Mevrouw F. (Fenna) Knops MSc
Algemene Zaken
Mevrouw drs. M.E. (Maria) Gresnigt-Bakx (directiesecretaris)
Mevrouw J.M. (Marion) Niessen-van Kampen
(managementassistente)
Mevrouw E.J. (Erna) van der Pauw (directiesecretaresse)
De heer drs. M. (Meile) Tamminga (editor/webmaster/officeassistant)
Mevrouw S. (Susanne) van der Wilk (administratief en facilitair
medewerker)
Financiële Zaken
Mevrouw M. (Madelon) van Wandelen (financieel medewerker)
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Onderwijsraad
Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
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Ontwerp
thonik
Fotografie
Josje Deekens (foto’s bij interviews)
Raymond Kubben (foto JongerenOnderwijsraad)
Edwin Walvisch

