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Bundeling digitaal geheugen van het Nederlandse onderwijs een feit:
www.onderwijserfgoed.nl van start
Wanneer ging de bewaarschool over in het kleuteronderwijs en waarom? Wat regelde de
Mammoetwet precies? Hoe zat het ook alweer met de tweefasenstructuur in het wetenschappelijk
onderwijs? Wat doet het volwassenenonderwijs in de ROC’s? Het antwoord op deze en vele andere
vragen is vanaf vandaag te vinden op de site www.onderwijserfgoed.nl.
Het Nederlandse onderwijs kent een lange, rijke en interessante geschiedenis, met vele, vaak onvermoede
kanten. Een geschiedenis die wordt gekoesterd en bewaard en die het verdient om op een betekenisvolle
manier voor een groter publiek te worden ontsloten.
De Onderwijsraad, Inspectie van het onderwijs en het Nationaal Onderwijsmuseum hebben de handen
ineengeslagen om via de nieuwe website Onderwijserfgoed.nl drie eeuwen onderwijsgeschiedenis digitaal
te ontsluiten. Ruim 200 jaar onderwijs- en inspectieverslagen van de Inspectie, ruim 3000 adviezen van de
Onderwijsraad en tal van objecten, documenten en foto’s uit de collectie van het Onderwijsmuseum zijn op
de website bijeengebracht.
Zowel voor onderwijskundige onderzoekers, als voor geïnteresseerde leerkrachten of ouders biedt de site
www.onderwijserfgoed.nl een rijke bron aan informatie. Via de website kunnen verschillende archieven
worden geraadpleegd en gecombineerd. Een unieke mogelijkheid om zelf onderzoek te doen om zo de
ontwikkeling van ons onderwijs te kunnen begrijpen. Want ook voor het onderwijs geldt: wie het verleden
kent, begrijpt het heden beter.

Over de Onderwijsraad
De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de ministers van OCW en ELI, gevraagd en
ongevraagd, over onderwijsbeleid en onderwijswetgeving. Ook de Eerste en Tweede Kamer en – in speciale gevallen – gemeenten doen een
beroep op de Onderwijsraad. De raad staat onder voorzitterschap van prof. dr. Geert ten Dam.
www.onderwijsraad.nl

Over de Inspectie van het onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed
is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het
om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze
hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over
ontwikkelingen binnen het onderwijs. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende
onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en
leerresultaten.
www.onderwijsinspectie.nl

Over het Nationaal Onderwijsmuseum
Het museum, opgericht in 1877 te Amsterdam, is sinds 1989 gevestigd in Rotterdam. In de vaste tentoonstelling van het museum wordt aan de
hand van zes klaslokalen in beeld gebracht hoe de lagere school in Nederland is ontstaan en zich heeft ontwikkeld tot de huidige basisschool.
Daarnaast organiseert het museum regelmatig tijdelijke tentoonstellingen. Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft, met ongeveer 350.000
voorwerpen, de grootste onderwijscollectie van Europa. Deze bevat onder andere schoolboeken, foto's, agenda’s, schoolbankjes, griffels,
inktpotten, telramen, schoolplaten, toverlantaarns, rapporten.
www.onderwijsmuseum.nl

