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De Nationale Denktank:

Innovatie vereist niet alleen kennis, maar vooral ook ondernemende en creatieve mensen die samen ideeën kunnen verwezenlijken. Vanuit 
deze visie werd Stichting de Nationale DenkTank in 2005 opgericht. Zestien jaar later is onze stichting uitgegroeid tot een instituut dat met een 
onafhankelijke blik analyses uitvoert, innovatieve ideeën ontwikkelt en concrete oplossingen aandraagt om de Nederlandse samenleving 
vooruit te helpen. Samen met ongeveer twintig jonge academici, afkomstig uit totaal verschillende studieachtergronden, gaan wij jaarlijks een 
maatschappelijk probleem te lijf. Behalve voor het aandragen van oplossingen zet de Nationale DenkTank zich ook in om deze oplossingen 
daadwerkelijk te implementeren. Zo zijn de SIRE-campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’, de medische startup ‘Pacmed’ en het project 
‘Vluchtelingen voor de Klas’ voortgekomen uit de stichting

Context van dit document:

De 20 jonge denkers bijten zich 4 maanden lang vast in een taai sociaalmaatschappelijk probleem door te opereren op het snijvlak van 
wetenschap, overheid en bedrijfsleven. In de eerste zes weken analyseren de jonge denkers uit allerlei verschillende studierichtingen de 
onderliggende problematiek met een onafhankelijke blik. Deze probleemanalyse wordt gepresenteerd op het ExpertForum. Dit document is 
een samenvatting van de probleemanalyse. In de komende maanden werken de jonge denkers aan oplossingen voor de geconstateerde
knelpunten. Op 14 december worden deze oplossingen gepresenteerd

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande analyses, neem dan contact op met de Nationale DenkTank door een e-mail te 
sturen naar info@nationale-denktank.nl

Disclaimer:

Alle bevindingen in dit rapport zijn op naam van de Nationale Denktank en haar deelnemers, ook eventuele omissies en/of onvolkomenheden
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NDT Themapartners 2021:

Structurele Partners 2021 (meerjarig):

Themapartners 2020 Themapartners 2019 Themapartners 2018



4

Geraadpleegde kennis, beleid en wetenschap – organisaties onderwijsveld:

NDT Kennispartner 2021:



5Bron: Ministerie van OCW (2020)

200.000+ onderwijzers zetten 

zich elke dag in om het beste uit 
hun leerlingen te halen
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Nederland is de #2 van de wereld 
in het relevant en up-to-date houden 

van het schoolcurriculum

Bron: World Economic Forum (2020)
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Kennisinstellingen hebben een 

toonaangevende rol in 
internationaal 

onderwijsonderzoek 
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Nederland behoort al jaren tot de top 
5 kenniseconomieën van de 

wereld

Bron: World Economic Forum (2020)
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De onderwijskwaliteit 
daalt in vergelijking met 
andere Europese landen

Bron: McKinsey (2020)
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De kansenongelijkheid is 
in de afgelopen 15 jaar 
sterk toegenomen

Bron: RIjksoverheid (2019)

Gemiddelde PISA scores wiskunde naar opleidingsniveau ouders (Nederland)
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Coronacrisis doet er nog 
een schepje bovenop

Leerachterstand (rekenen) door corona
% t.o.v. van andere jaren 

Bron: Inspectie van het Onderwijs (2021)

+25%

Groep 6

+35%

Groep 7
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Nederlanders hebben de 
NDT onderwijsenquête 

ingevuld

1.025

Bron: Survey NDT x Motivaction (2021, n=1025)
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813
kinderen hebben de NDT 

onderwijsenquête 
ingevuld

Bron: Survey NDT x Motivaction (2021, n=813)
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103
docenten hebben de NDT 

onderwijsenquête 
ingevuld

Bron: Survey NDT x Motivaction (2021, n=103)
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220+ expert-
interviews
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5.400 uur
onderzoek
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Hoe dragen we bij aan een duurzame verbetering van de kwaliteit van en de 
kansengelijkheid binnen het primair en voortgezet onderwijs?
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Laat scholen zien hoe ze hun leraren kunnen 
waarderen en ontwikkelen1.
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Er zijn 2,9 miljoen
potentiële docenten in 

Nederland …

VOPO1.

Bron: Survey NDT x Motivaction (2021, n=1025), CBS (2021)
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… waarvan er maar           

0,2 miljoen
daadwerkelijk docent zijn

VOPO1.

Bron: Ministerie van OCW (2020)



21

Loopbaan-
ontwikkeling

Zij-instroom Begeleiding

VOPO1.
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De zij-instroom bevat alle ingrediënten, maar moet anders worden 
ingedeeld

Er is ... Maar ook ...

Voldoende aanbod

terwijl 44% van de 
Nederlanders interesse in 
het onderwijs heeft

Onderwaardering door (toekomstige) collega’s

Onbegrip bij collega’s dat zij-instromers – allen hbo of wo 
geschoold – wel onervaren voor de klas mogen staan

44%

Budget beschikbaar

en € 20K subsidie per zij-
instromer beschikbaar is

Gebrek aan lange-termijn visie

Scholen met een lerarentekort hebben 1) onvoldoende 
capaciteit om zij-instromers op te leiden en 2) 
onderschatten de kwalitatieve meerwaarde van zij-
instromers op de lange-termijn

20K

Groeiende vraag

een (groeiend) 
lerarentekort

Onduidelijk en ontoegankelijk traject

Zij-instromers moeten 1) eerst een school vinden, 2) staan 
dan onbevoegd voor de klas en 3) moeten soms maanden 
wachten op een geschiktheidsonderzoek

Bron: Survey NDT x Motivaction (2021), Staat van het Onderwijs (2021), OCW

VOPO1.
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Scholen kunnen meer prioriteit geven aan begeleiding om de uitval van 
startende leraren te verkleinen

Geen tijd

Hoge uitval 
startende 

leraren

Hoge 
werkdruk

Gebrek aan 
begeleiding

VOPO1.
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Door goede begeleiding kan uitval worden 
teruggedrongen

Bron: Rijksuniversiteit Groningen (2020)

Randvoorwaarden
(bv., financiële

middelen)

Gestructureerd en 
gedragen beleid op 

begeleiding

Deskundige 
begeleiders

20% minder uitval
onder startende

leraren

VOPO1.
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Het ontbreken van gereguleerde loopbaanontwikkeling vormt een 
struikelblok voor bestaande en toekomstige leraren

Implicaties op leraren in- en uitstroomNederland is het enige land zonder gereguleerde carrierstructuur

Multi-level carrièrestructuur

Platte carrièrestructuur

Ongereguleerde 
carrièrestructuur 

Na “te hoge werkdruk” en “te laag salaris” noemen 
Nederlanders ”beperkte doorgroeimogelijkheden” 
als belangrijkste reden om geen docent te worden  

Het carrièreperspectief van het beroep leraar 
wordt het laagst gerankt door Nederlanders vs. 
politie, zorg en overheidsambtenaren

Voor >50% van de havo / vwo leerlingen is het 
ontbreken van loopbaanontwikkeling is een reden 
om niet aan de lerarenopleiding te beginnen

Voor 54% van gestopte leraren was gebrekkige 
loopbaanontwikkeling een reden om te stoppen

Voor 48% van gestopte leraren was 
doorgroeimogelijkheden in salaris een reden om 
te stoppen

Bron: Denktank Survey, Onderwijs Nu en Straks (2021, n=1,128); Bahlmann, Eustatia, Pillen-Warmerdan (2018); Denktank Survey Uitval van Leraren (2021), n=1,128

VOPO1.
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Er ontbreekt een breed gedragen beroepsstandaard wat 
loopbaanontwikkeling in de weg staat 

Implicaties die loopbaanontwikkeling 
in de weg staan

Beroepsstandaard

Docenten

Schoolbesturen

Opleidingen

Vakbonden

Inspectie

OCW

Politiek

Docenten spreken geen gemeenschappelijke taal

Schoolbesturen vinden het wiel opnieuw uit

Opleidingen hebben geen duidelijke opdracht

Vakbonden hebben geen breed draagvlak

Inspectie heeft geen effectieve evaluatie criteria

OCW krijgt niet alle partijen mee met haar beleid

Politiek praten alleen over arbeidsvoorwaarden

VOPO1.
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Los het 
schoolleider 
tekort op

2.
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Het schoolleiderstekort vormt een acute bedreiging voor de kwaliteit van 
het basisonderwijs

1/20 basisscholen zonder 
schoolleider in 2019 ~6%

Vacatureintensiteit 
gelijk aan die van 
leraren

Bron: Arbeidsmarktplatform PO (2021)

VOPO2.
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Het beroep van schoolleider vereist zowel onderwijs- als management-
ervaring, terwijl de meeste schoolleiders één van de twee hebben

Bron: AVS (2020), Voion (2021)

Een goede schoolleider heeft zowel onderwijs-
als managementervaring nodig …

… maar schoolleiders brengen voornamelijk 
onderwijservaring met zich mee

70%

88%

30%

PO VO

12%

Schoolleider komt uit andere sector

Schoolleider komt uit onderwijssector

Onderwijs
ervaring

Management 
ervaring

VOPO2.
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Het lerarentekort wordt vaker genoemd dan het schoolleiderstekort

Krantenartikelen
(aantal artikelen ’18-’21)

Onderzoeksrapporten
(aantal artikelen ’18-’21)

Staat van het Onderwijs
(woordtelling in ’18-’21)

12

2,414

SchoolleiderstekortLerarentekort

x 201

187

2

Lerarentekort Schoolleiderstekort

x 94

143

13

SchoolleiderstekortLerarentekort

x 11

VOPO2.
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3. Pak de kansen die 
samenwerking en 
kennisdeling bieden
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Kennisdeling kan de werkdruk van docenten significant verlagen

16 uur per vak1 x  20 gemiddeld aantal vakken per school2 x 3 gemiddeld aantal niveaus 
per school3 x 650 VO-scholen =   

624.000 uur

= ~375 fulltime docentenjaren4 

Schooldirecteur, 
VO Rotterdam

“Het is een vicieuze cirkel: Je 
bent druk, je wisselt geen 

kennis uit en daardoor blijf je 
het druk houden.”

1. Gebaseerd op aanname dat 1 docent 16 uur is met het maken van 1 vaktoets
2. Geen gewogen gemiddelde, dit getal ligt hoger voor vmbo vs. havo / vwo
3. Gebaseerd op 175 scholen met 1 niveau, 90 sholen met 2 niveaus, 86 scholen met 3 niveaus, 235 scholen met 4 niveaus en 53 scholen met 5 niveaus, aanname dat toets 

voor alle niveaus gemaakt moest worden
4. Gebaseerd op een docentjaar van 1659 uur

Bron: DUO examenkandidaten en examencijfers per vak per instelling; focusgroep met docenten VO, VO raad (2021), AOb (2020)

Voorbeeld verbetertoets:

VOPO3.
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Scholen kunnen de kwaliteit van onderwijs vergroten door te focussen op 
overeenkomsten in plaats van verschillen

‘Not invented here’ Concurrentie

“Ik zou wel meer willen weten van andere bestuurders, 
maar we zijn toch concullega’s”

Rector-bestuurder, VO Rotterdam

“Ik zie niet in wat we kunnen delen met scholen buiten 
vrije scholen om, wij doen het zo anders”

Docent, PO Almere

van de docenten geeft aan dat concurrentie tussen hun 
school en andere scholen het uitwisselen van kennis 
hindert

38%
[Scholen werken niet samen zelfs op vlakken waar ze 
niet verschillen]: “Er is volgens mij geen christelijk en 
openbaar rekenen”

Bestuurder, PO Groningen

Bron: Interviews, Survey NDT x Motivaction (2021)

VOPO3.
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Er is potentie om aan te zetten tot samenwerking en kennisdeling

Bron: NRO (2020), Gemeente Rotterdam (2019), PO-Raad (2017, 2020), VO-Raad (2019, 2020), Overheid.nl (2021), Inspectie van het Onderwijs (2021) 

1.170+ pagina’s
431.000+ woorden

Woordanalyse Per 10.ooo woorden:

5x samenwerking

1x kennisdeling

1x kennisinfrastructuur

0,1x kennisuitwisseling

VOPO3.
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4. Zorg dat het systeem de kwaliteit en kansen 
voor alle leerlingen waarborgt 
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Verbetervizier 
Inspectie

Toegankelijkheid 
excellente 

scholen

Lage 
verwachtingen
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1 op de 7 leerlingen hoeft van de inspectie niet de basale taal- en 
rekenvaardigheden te beheersen

VOPO4.

Bron: Inspectie van het Onderwijs (2021) 

85% van de leerlingen op een school moet basale taal- en rekenvaardigheden beheersen om aan Inspectie eisen te voldoen
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Door dit systeem blijft 95% van deze leerlingen buiten het verbetervizier van 
de inspectie

Bron: Inspectie van het Onderwijs (2021) 

VOPO4.

<5% van deze leerlingen zit op scholen met 
beoordeling “zeer zwak”

>95% van deze leerlingen zit op scholen 
met beoordeling “zwak” of hoger

Percentage leerlingen die het basale taal- en rekenniveau niet halen
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Excellente scholen zijn niet toegankelijk voor alle ouders 
vanwege impliciete vereisten

4
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Vader kind 
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Helpen met 
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Helpen met 

huiswerk

Helpen met 
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Helpen met 

huiswerk
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VOPO4.

70% van de excellente 
scholen verwacht veel inzet 
van ouders

Impliciete vereisten van 
ouders:

Financieren oppas

Nederlandse taal machtig zijn

Tijd vrijmaken voor huiswerk 
van de oudertraining

Vaardigheden kind te helpen 
met huiswerk
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Lage verwachtingen van scholen met een complexe leerlingenpopulatie 
versterken de kansenongelijkheid in de samenleving

Iemand’s schoolresultaten beïnvloeden in 
grote mate het toekomstperspectief…

…die weer in grote mate beinvloed worden door de verwachtingen van de 
inspectie

Percentage leerlingen dat streefniveau moet halen per type school 

VOPO4.

35%

58%Lichte scholen

Zware scholen

Lage schoolweging

Hoge schoolweging

Onderwijs-
resultaten

Toekomstperspectief

Sociaaleconomische status


