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Ontwikkelkracht 
Iedere leraar wil goede lessen kunnen geven. Vanuit betrokkenheid 
voor de leerling, vanuit ambitie, vanuit liefde voor het vak. Maar de 
werkdruk in het onderwijs ligt hoog en kennis over wat werkt is niet 
altijd direct beschikbaar. Je merkt bijvoorbeeld op dat sommige  
leerlingen moeite hebben met taal waardoor ze ook bij andere  
vakken achterop raken. Of je wilt cijferloos beoordelen en weten  
wat dan goede alternatieven zijn. Hoe komen we tot meer  
ontwikkelkracht in het onderwijs,
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Een groeiende groep van leraren en schoolleiders neemt in gezamenlijkheid met onderzoekers en  
kennispartners het initiatief om aan duurzame ontwikkeling en innovatie op alle scholen te werken:  
Ontwikkelkracht. We zetten in op het samenbrengen van effectieve interventies en de ontwikkelkracht 
van leraren en schoolleiders om op alle scholen de kwaliteit van het funderend onderwijs te vergroten.

Dit voorstel moet de kwaliteit van het onderwijs duurzaam verbeteren en helpen om  
drie grote problemen op te lossen.

1. Trend dalende leerlingprestaties keren

Het onderwijs in Nederland scoort op vele onderdelen goed. Tegelijkertijd blijkt uit verschillende  
onderzoeken dat leerlingprestaties op andere onderdelen dalen. Zo constateerde de Inspectie van het 
Onderwijs in 2018 dat het onderwijsniveau en de prestaties van leerlingen de afgelopen 20 jaar geleidelijk 
zijn gedaald – een unieke ontwikkeling in het Nederlands onderwijs.1 We zien bijvoorbeeld dat het per-
centage Nederlandse 15-jarigen dat risico loopt om laaggeletterd de school te verlaten al jaren toeneemt. 
De PISA-resultaten dalen, niet alleen van Nederlandse leerlingen ten opzichte van andere landen, maar 
ook ten opzichte van onszelf. De scores bij wiskunde en natuurwetenschappen zijn nog bovengemiddeld, 
maar ook hier is sinds het begin van de 21ste eeuw duidelijk een dalende trend zichtbaar.

2. Leerlingen gelijke kansen bieden

Het thema gelijke kansen staat de laatste jaren hoog op de maatschappelijke en politieke agenda, omdat 
de kansenongelijkheid sinds 2014 is opgelopen, zoals de documentaire Klassen ook onder de aandacht 
heeft gebracht. Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben steeds meer kans op een succesvolle school-
loopbaan dan leeftijdgenoten met een vergelijkbare aanleg, maar met lager opgeleide ouders. Leerlingen 
op sommige middelbare scholen maken tot 20% minder kans op een diploma dan op andere middelbare 
scholen.2 In geen ander land zijn de kwaliteitsverschillen tussen scholen zo groot.3  

3. Het beroep aantrekkelijker maken

 Het Nederlandse onderwijs kampt met een tekort aan leraren en schoolleiders. De verwachting voor  
de komende jaren is dat dit tekort verder zal oplopen. Vooral voor het basisonderwijs zijn de prognoses  
somber, maar ook in het middelbaar onderwijs wordt een oplopend tekort verwachten voor bepaalde  
vakken.4 5 Om het tij te keren is aan de ene kant een verbetering van de arbeidsvoorwaarden nodig. Aan  
de andere kant moet het beroep aantrekkelijker worden. Hiervoor is een impuls nodig om de kwaliteit van 
het onderwijs te verbeteren en een professionele cultuur te bevorderen. Daaraan draagt dit voorstel bij.

1. Inspectie van het Onderwijs (2018). Staat van het Onderwijs 2016/2017.

2. https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2021/04/09/brief-informateur

3. Inspectie van het Onderwijs (2017). Staat van het Onderwijs 2015/2016.

4.   https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/po/personeel-po/prognoses-arbeidsmarkt-po

5.   https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/vo/personeel-vo/prognoses-arbeidsmarkt-vo
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Het plan

Dit voorstel wil schoolteams de volgende opties bieden:

1.  Bouwen aan een cultuur van duurzame ontwikkeling en innovatie. Je wilt met je team aan de slag  
om het onderwijs op jouw school te verbeteren, dus je kiest een werkwijze die je daarbij kan helpen. 
Met Ontwikkelkracht bouwen we voort op veelgebruikte en onderzochte werkwijzen. Jullie starten als 
team met jullie eigen ontwikkelvraag of innovatieve idee, je wordt begeleid in het implementatieproces 
waarbij gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis en onderzoek, je krijgt uren voor de uitvoering  
en gaat deel uitmaken van een netwerk van zich ontwikkelende schoolteams. 

2.  Een effectieve aanpak leren toepassen. Je wilt graag een bewezen effectieve aanpak voor bijvoorbeeld 
taalonderwijs leren toepassen. Dus je meldt je aan voor een traject dat je daarbij helpt. Je krijgt met het 
team uitleg over de aanpak, je gaat naar een school die de bewezen aanpak al toepast, om te kijken hoe 
zij dat doen. Je krijgt ondersteuning en coaching bij de toepassing op je eigen school. Je leert om samen 
zoveel mogelijk impact te maken, zodat leerlingen er optimaal van profiteren en het team de aanpak 
duurzaam kan inzetten. Je kan daarbij altijd kiezen uit verschillende evidence informed aanpakken en 
maakt deel uit van een leernetwerk met andere scholen.

3.  Een nieuwe aanpak ontwikkelen in een co-creatie lab. Voor het doel dat je hebt, blijkt voor jouw 
school nog geen duidelijke aanpak te bestaan. Wanneer dit gaat om thema’s waar ook veel andere 
scholen naar oplossingen zoeken, dan kun je deelnemen aan een innovatiegericht co-creatie lab. In een 
gelijkwaardige samenwerking met wetenschappers, onderzoeken jullie het probleem, leer je van effec-
tieve aanpakken in andere landen, gebruiken we praktijkkennis en ontwikkel je met wetenschappers 
nieuwe aanpakken onderzoeken jullie of die werkt en zo komen we samen tot effectieve aanpakken, 
bijvoorbeeld tegen laaggeletterdheid en voor professionalisering van leraren en schoolleiders.

4.  Publicaties en video’s. Misschien is er over het doel dat je met je collega’s en je leerlingen wilt bereiken 
al wetenschappelijke kennis en wil je er zelfstandig mee aan de slag. Je wordt dan op weg geholpen met 
praktijkgerichte publicaties en praktijkvoorbeelden over wat werkt. Of je kijkt een video, waarin een 
collega je er meer over vertelt. Daarbij bouwen we voort op wat er al gebeurt, bijvoorbeeld in NRO- 
initiatieven en de NPO kenniscommunity.

5.  Cursussen. Je kunt als schoolleider of teacher leader cursussen volgen, bijvoorbeeld over de voordelen  
en valkuilen van evidence-informed werken. 

Elk traject is geselecteerd op kwaliteit en uitvoerbaarheid voor schoolteams. Het belangrijkste is dat het 
de leerlingen verder helpt. Goed om te weten: voor deelname aan de trajecten is, onder voorwaarden, 
budget beschikbaar. 
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Je hebt een goed idee of een mooie praktijk en wilt dat het onderzocht wordt. Veel goede onderwijsaanpak-
ken zijn bedacht door leraren. Toch worden goede aanpakken niet altijd gedeeld met andere scholen. 

Met Ontwikkelkracht kun je ook de effecten van je aanpak laten onderzoeken. De veelbelovendste  
ideeën worden geselecteerd. Als een aanpak op kleine schaal blijkt te werken, en uitvoerbaar is voor 
andere scholen, volgt onderzoek op grotere schaal. Als de aanpak daar ook werkt, kunnen ook andere 
scholen je aanpak gebruiken. 

Uitgangspunten

Voor de activiteiten gelden de volgende uitgangspunten: 
 
• Ze sluiten aan bij de vragen, behoeftes en mogelijkheden van leraren en schoolleiders (bottom-up).
•  Ze combineren praktijkkennis en wetenschappelijke kennis over wat werkt op een  

praktijkrelevante manier.
•  Ze zijn toegankelijk voor alle scholen, en bieden scholen zo nodig middelen die deelname  

mogelijk maken.
•  Ze gebruiken de expertise van leraren en scholen, bijvoorbeeld door ze in te zetten als  

voorbeeldschool of expertleraar in de professionaliseringstrajecten.

Veelgestelde vragen
1. Mag elke school meedoen?
Ja, elk schoolteam in het primair of voortgezet onderwijs kan meedoen.

2. Wie bepaalt welke thema’s centraal staan?
Dat bepaalt het onderwijs. Leraren- en schoolleidersorganisaties en individuele scholen leveren input 
over hun behoeften. We starten met schoolspecifieke trajecten en met eerste co-creatie labs voor thema’s 
waarin we onderzoek en praktijk intensief verbinden. Onderwijspartijen als scholen, lerarenopleidingen of 
kennisinstellingen kunnen ook nieuwe voorstellen indienen voor projecten of activiteiten.

3. Moeten we altijd met de hele school meedoen?
Nee, je kunt ook meedoen met een deel van het lerarenteam. Of als schoolleider eerst een cursus volgen, 
zodat je weet hoe je je team kan ondersteunen.

4. Wat zijn de ondersteuningsmogelijkheden?
Er zijn expertleraren en externe coaches die je op weg helpen. Schoolleiders kunnen scholing krijgen over 
verandertrajecten en evidence informed werken. Er komen landelijke en regionale bijeenkomsten voor 
kennisdeling, ingedeeld op proces en op thema. 

5. Er zijn al zoveel clubs en instituten in het onderwijs. Leidt dit niet tot nog meer fragmentatie?
Nee, want Ontwikkelkracht bundelt juist krachten, vanuit de onderwijspraktijk en kennisinstellingen als 
hogescholen en universiteiten. Bestaande initiatieven nemen de projecten voor hun rekening.

6. Kan elk thema aan bod komen?
Niet helemaal. Want het onderwijs (zie vraag 2) bepaalt een aantal hoofdthema’s en er is ruimte voor 
schoolspecifieke vragen, zoals hoe je leraren behoudt, gelijke kansen stimuleert of effectief werkt aan 
gedragsproblemen. 

Maar er is een beperking: niet alles van waarde is meetbaar, maar we beperken ons hier tot wat meetbaar 
is. Voorstellen moeten impact hebben op de ontwikkeling van leerlingen (cognitief of sociaal emotioneel) 
en leraren. Voor onderwijsdoelen die niet meetbaar zijn, is op andere plekken ondersteuning beschikbaar.

7. Ik wil meedoen, vanaf wanneer kan dat?
Als het Nationaal Groeifonds groen licht geeft, denken we in 2023 of 2024 te kunnen starten.
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Digitale  
0plossingen  
voor  0nderwijs- 
problemen
Stel, je wilt als school een probleem oplossen met behulp 
van digitalisering. Bijvoorbeeld de werkdruk verlagen door 
het nakijkwerk deels te automatiseren. Of je gaat aan de slag 
met onderwijs op maat, en wilt makkelijker lokalen  
en leraren toewijzen aan leerlingen. Wat doe je dan?
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Scholen werken steeds meer met digitale oplossingen, van het leerlingvolgsysteem tot software als 
Snappet. Veel scholen hebben de behoefte om daar meer regie op te hebben, en hebben zelf goede 
ideeën voor doordachte digitalisering. Aan eerdere projecten rondom ICT in het PO en VO namen  
honderden scholen deel. Dit voorstel geeft leraren en schoolleiders meer regie over digitale oplossingen 
en ondersteuning in middelen en expertise om zelf digitale oplossingen te laten ontwikkelen.

Digitalisering biedt kansen en risico’s voor het onderwijs

Digitalisering kan helpen bij het oplossen van problemen die al lang spelen in het onderwijs, zoals:
• matige motivatie van leerlingen;
• hoge werkdruk;
• het feit dat het tijdrovend is om maatwerk te bieden aan leerlingen;
• de complexiteit van het organiseren van onderwijs in krimpgebieden of voor thuiszitters;
• ongelijke kansen.

Tegelijkertijd kent digitalisering ook de volgende risico’s:
• Leraren verliezen hun professionele autonomie en de regie.
• De pedagogische relatie tussen leraar en leerlingen komt onder druk te staan.
• De privacy van leerlingen wordt geschonden.
• Er wordt alleen een product ontwikkeld, zonder aan professionalisering te werken.
• Er is alleen aandacht voor kwalificatie, en niet voor socialisatie of subjectificatie (Biesta).
• De kansenongelijkheid neemt juist toe. 

De oplossing: doordachte digitalisering 

Om de bovenstaande risico’s en nadelen tegen te gaan bevat het voorstel de volgende uitgangspunten:
• Elk project is gericht op het oplossen van een probleem in de onderwijspraktijk.
• Alle projecten beginnen met een vraag van één of meerdere scholen.

Digitalisering begint vanuit leraren en leerlingen. Dat betekent onder meer dat: 
• de leraar de regie houdt; 
• het duidelijk en transparant is hoe de software werkt;
• de privacy van leerlingen vanaf het begin gerespecteerd wordt.

Tegelijkertijd houden we in de gaten of de oplossingen tegemoet komen aan behoeftes  
van meerdere scholen.

Elk nieuw ontwikkelde oplossing wordt onderzocht op de vragen: 
Werkt het?  
Wat kost het?  
Is het gebruiksvriendelijk?  
Hoe zit het met de risico’s?  
Wat is er nodig voor implementatie? 
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Hoe werkt het in de praktijk?

De innovatietrajecten van scholen worden begeleid door een bureau. Dat bureau onderzoekt samen met 
initiatiefnemende scholen waaraan behoefte is en waar scholen in de dagelijkse praktijk tegenaanlopen. 
Vervolgens kunnen scholen onder begeleiding van het bureau voorstellen indienen voor een van de 
volgende drie routes:

Route 1: een experiment opstarten
• Je meldt je als school met een wens voor een nieuwe oplossing die je helpt.
• Als je een goed voorstel hebt, ontvang je budget en ondersteuning.
•  Je doet een experiment (eventueel met partners uit kennisinstellingen of IT-bedrijven),  

waarin je de oplossing ontwikkelt en test.
• Als het experiment slaagt, kun je verder met route 2.

Route 2: bestaande oplossingen aanpassen 
•  Je meldt je als school om een bestaande oplossing aan te passen, omdat het je veel oplevert  

op school. 
•  Als je een goed voorstel hebt, zoeken we contact met de aanbieder (en eventuele partners  

uit kennisinstellingen) om afspraken te maken. 
• Als de aanbieder akkoord is, ga je met de aanbieder, en met hulp, de oplossing aanpassen.

Route 3: opschalen en delen
•  Je hebt een oplossing dat werkt op jouw school of meerdere scholen. Je wil je ontwikkelde  

oplossing graag met meer scholen delen.
• Als je een goed voorstel hebt, ontvang je budget en ondersteuning voor je project.
•  Je ontwikkelt je oplossing verder (eventueel met partners uit kennisinstellingen of IT-bedrijven), 

zodat andere scholen het ook kunnen gebruiken en deelt de kennis die hebt opgedaan.

Een praktisch overzicht van digitale oplossingen

We maken een overzicht van de digitale oplossingen voor het onderwijs. Zo zie je in één oogopslag  
wat er beschikbaar is voor jouw vak en leerjaar. Werkt het product? Wat kost het? Hoeveel uren  
training zijn ervoor nodig? Kun je makkelijk overstappen naar een ander product of zit je eraan vast?  
Dat soort praktische informatie zetten we op een rij. Onafhankelijk, zodat je een goed geïnformeerde 
keuze kan maken.

Het resultaat: doordachte digitalisering die in de praktijk werkt

Het overzicht en de experimenten hebben de volgende effecten:
• We vinden oplossingen voor concrete problemen uit de onderwijspraktijk.
• Scholen kunnen aan de slag met effectieve innovatie. 
• Digitalisering helpt om het onderwijs vanuit de praktijk te verbeteren.

Scholen werken steeds meer 
met digitale oplossingen
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Digitaal onderwijs  
goed geregeld!

Het belang van een efficiënte, veilige, betrouwbare en  
toekomstbestendige digitale (leermiddelen)infrastructuur

Samenwerken aan een betrouwbare  
en toekomstbestendige  
infrastructuur
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Voor goed onderwijs is een efficiënte, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige digitale  
(leermiddelen)infrastructuur noodzakelijk. Met dit voorstel wordt zo’n infrastructuur gerealiseerd,  
wat het volgende inhoudt:
•  Alle digitale leermiddelen (open en gesloten) werken goed en goed samen, en de privacy  

en informatiebeveiliging zijn goed geregeld. 
•  Leraren en leerlingen gaan over hun eigen data; de gegevens die nodig zijn voor het gebruik  

van digitale leermiddelen en de gegevens die bij het gebruik ervan beschikbaar komen, zoals  
bijvoorbeeld leerresultaten.

•  Leraren en leerlingen  kunnen snel en optimaal gebruik maken van vernieuwingen in digitale  
leermiddelen, zoals bijvoorbeeld ‘virtual reality’ toepassingen.

•  De infrastructuur wordt eenvoudiger met duidelijke open standaarden, dat ervoor zorgt dat  
nieuwe toetreders makkelijker toegang hebben tot de markt en waardoor bestaande leveranciers 
makkelijker met nieuwe proposities (aanbod) kunnen komen. Hierdoor wordt de marktwerking 
vergroot en daarmee de keuzemogelijkheden voor scholen en leraren.

Welk probleem wordt aangepakt?
 
De praktijk ervaart de onder andere de volgende zaken als probleem: 
•  Er gaat onderwijstijd verloren, doordat leraren en/of leerlingen in de klas of tijdens online  

thuisonderwijs niet bij hun digitale leermiddelen kunnen.
•  Voor leraren is het lastig om kwalitatief goede digitale leermiddelen te vinden, te selecteren  

en te combineren op basis van leerdoelen, vorm, open of gesloten, etc.
•  Leerlingen en ouders weten niet welke data, waaronder leerresultaten,  verzameld wordt  

en wat ermee gebeurt.
•  Leerlingen moeten voor verschillende vakken in verschillende systemen inloggen en verliezen  

daardoor het overzicht over hun vakken en leermiddelen.
•  Leraren moeten toetsresultaten uit de digitale leer- en toetsomgeving soms handmatig  

overzetten naar het leerlingvolgsysteem.
• Leraren kunnen geen goede vergelijking maken tussen resultaten uit verschillende systemen.

Door de vele publieke en private partijen lukt het niet om de gewenste digitale infrastructuur te  
realiseren. En afspraken en standaarden over samenwerking tussen systemen, samenhang tussen  
folio en digitale leermiddelen, privacy, informatiebeveiliging en het uitwisselen en omgaan met data 
komen onvoldoende tot stand en worden onvoldoende nageleefd. Het aanpakken van de genoemde 
knelpunten en de achterliggende oorzaken gaat de macht van individuele partijen te boven. Een inter-
ventie uit het Groeifonds is nodig om dat te doorbreken voor een efficiënte, veilige, betrouwbare en 
toekomstbestendige infrastructuur.

Goede leraren zijn de  
belangrijkste bepalende factor  
voor kwalitatief goed onderwijs
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Aanpak

Voor het realiseren van de ambities en doelen wordt een driesporenaanpak gehanteerd:
1.  Inrichten van een publiek-private governancestructuur ten behoeve van het structureel gezamenlijk 

door publieke en private partijen doorontwikkelen en naleven van een afsprakenstelsel 
2.  Opstellen van een eerste versie van een afsprakenstelsel door publieke en private partijen.  

Daarin komen afspraken die eerder zijn ontwikkeld, maar waarvoor handhaving ontbreekt. 
3.  Uitwerken van een sectoroverstijgend (po, vo en mbo) herontwerp van de digitale (leermiddelen)

infrastructuur.

Als we de eerste versie van het afsprakenstelsel en het herontwerp op hoofdlijnen hebben vastgesteld, 
gaan we stapsgewijs onderdelen van het herontwerp beproeven in de praktijk en na gebleken succes 
onderdeel maken van het afsprakenstelsel. Op die manier zorgen we met een lerende aanpak voor  
een beheerste implementatie van (onderdelen van) het herontwerp in de onderwijspraktijk.

Deelnemende partijen

Het ministerie van OCW dient het voorstel in. Samenwerkingsplatform Edu-K stuurt het opstellen van een 
afsprakenstelsel. In Edu-K zitten de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad, het ministerie van OCW, de bran-
che-organisaties van uitgeverijen (GEU), distributeurs (KBb-e) en educatieve softwareleveranciers (VDOD). 
Een Programmaraad, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en vertegenwoordigers vanuit 
de leveranciers, heeft de opdracht te zorgen voor vraagarticulatie uit het veld richting het afsprakenstelsel. 
Later treden individuele partijen als onderwijsinstellingen en leveranciers toe tot het afsprakenstelsel. 
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Impuls open 
leermateriaal:  
samen beter
“Leerlingen zien groeien, het ontdekken van talenten, kinderen 
wijzer maken en je vakkennis doorgeven…” Als leraar maak je elke 
dag het verschil. Maar dat is niet eenvoudig. Verschillen tussen 
leerlingen nemen toe, de werkdruk is hoog en maatschappelijke 
vraagstukken - van kansenongelijkheid tot de impact van sociale 
media - hebben grote invloed op het onderwijs. Open leermateri-
alen kunnen leraren helpen om makkelijker tot onderwijs op maat 
van de leerling te komen. 
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Leraren zoeken naar manieren om het onderwijs beter te laten aansluiten bij hun leerlingen.  
De traditionele lesmethode kan hiervoor een goede basis bieden, maar leraren hebben behoefte aan  
grotere keuzevrijheid en meer regie. Met open leermateriaal ontstaat een grotere verscheidenheid  
aan goed en flexibel inzetbaar leermateriaal. Open leermateriaal is voor iedereen gratis beschikbaar, 
bewerkbaar en deelbaar. Het is een belangrijke aanvulling op het materiaal van uitgevers. Het mixen  
van gesloten (commercieel) en open leermateriaal leidt tot een rijk palet aan mogelijkheden waar  
leraren en hun leerlingen van profiteren. Open leermateriaal is zo een katalysator voor onderwijs- 
verbetering. Daarom is het belangrijk om hierin te investeren.

Het belang van goed open leermateriaal

Goede leermiddelen zijn het belangrijkste instrument dat leraren gebruiken om onderwijs te geven.  
Veel leraren gebruiken (methodisch) materiaal van commerciële uitgevers. Dit materiaal biedt leraar  
en leerling een min of meer vaste route door de leerstof. Het materiaal speelt in op wensen van scholen 
in het hele land, met oefenmateriaal, interactief en adaptief materiaal en met verdiepingsmateriaal.  
Het is belangrijk dat dit materiaal er is. Tegelijkertijd kan het niet aan alle behoeften voldoen:
•  In het materiaal is bijvoorbeeld vaak sprake van drie niveaus, maar dit is nog niet voldoende  

om invulling te geven aan de behoeften van alle leerlingen. Sommige leerlingen hebben baat 
 bij een andere aanpak.
•  Het methodische materiaal past niet altijd bij de regionale context of de missie en visie van  

de school. 
•  Er zijn onderwijsgebieden (zoals kleine beroepsopleidingen in het vmbo, speciaal onderwijs of  

scholen met een specifieke didactiek) waarvoor vrijwel geen commercieel materiaal beschikbaar is. 
•  Ook het toenemende schaduwonderwijs is een zorg. Van de groep leerlingen die niet voldoende heeft 

aan de uitleg in de les kan maar een deel profiteren van betaalde bijlessen buiten schooltijd. Veel 
leraren lossen deze problemen op door zelf aanvullend materiaal te maken. 

Open leermaterialen zijn hier een uitkomst. Een deel van het open leermateriaal ontwikkelen en delen 
leraren zelf. Maar ook bedrijven en publieke instellingen, zoals omroepen, musea of gezondheids- 
organisaties, stellen open leermateriaal beschikbaar. Doordat leraren open leermateriaal zelf kunnen 
selecteren en aanpassen, kunnen zij het optimaal toespitsen op het leerproces van hun leerlingen.  
Dit is een forse impuls om het eigenaarschap van leraren te vergroten.

Het open domein is toe aan opwaardering

Er zijn mooie collecties met open leermateriaal beschikbaar. Een deel daarvan wordt goed onderhouden, 
de kwaliteit wordt geborgd en de leermaterialen zijn goed ontsloten. Voor veel ander open leermate-
riaal geldt dit niet. Dit materiaal is voor leraren lastig vindbaar en het is onduidelijk wat de kwaliteit is. 
Dit maakt het voor leraren ingewikkeld om een goede mix te maken voor hun leerlingen. De (publieke) 
technische infrastructuur waar leraren de leermiddelen vinden, maken en delen is degelijk, maar niet zo 
aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk als commerciële platforms. 
Voor leraren is het daardoor lastig om goed gebruik te maken van open leermaterialen. Bovendien is er in 
lerarenopleidingen en nascholing maar beperkt aandacht voor het zelf maken van een leermiddelenmix 
die aansluit op de behoeften van leerlingen. Binnen scholen is de tijd en ruimte om te leren werken met 
open leermaterialen beperkt.

Met open leermateriaal ontstaat een  
grotere verscheidenheid aan goed  
en flexibel inzetbaar leermateriaal
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Kwaliteit verhogen

Kennis ontwikkelen

Wat gaan we doen?

In het programma ‘Impuls open leermateriaal’ investeren we in het maken, delen, vinden en gebruiken 
van open leermateriaal.   
• We ondersteunen en verbinden (bestaande en nieuwe) netwerken van scholen die samenwerken aan 
 het verhogen van de leeropbrengst door open leermaterialen. 
•  We versterken leraren in het effectief gebruiken en ontwikkelen van open leermateriaal, met 
 vakcommunities en lerarenopleidingen, en door kennisproducten te ontwikkelen. 
• We verrijken open leermateriaal, verbeteren bestaande en ontwikkelen nieuwe collecties, 
 aansluitend bij de behoeften van het onderwijs (bv. vakken zonder passend leermateriaal). 
• We innoveren de publieke infrastructuur van open leermaterialen, zodat leraren eenvoudig 
 interactieve open leermaterialen kunnen ontwikkelen, delen, vinden en gebruiken.
•  We organiseren praktijkgerichte onderzoeken en evaluaties, gericht op ontwikkelen van kennis 

ontwikkelen en verhogen van kwaliteit. Dit creëert lerend vermogen in het programma zelf en levert 
kennis op voor het onderwijs. 

In het programma worden de krachten van scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties gebundeld. 
Er zijn immers al veel samenwerkingen van scholen die open leermateriaal gebruiken om de kwaliteit 
van hun onderwijs te vergroten en verder willen inspelen op de talenten en behoefte van leerlingen. 
Samen gaan wij ervoor zorgen dat open leermateriaal bijdraagt aan nog beter onderwijs voor iedereen.
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3. Open leermiddelen verrijken

4. Open-leermiddelen-infrastructuur verbeteren

1. Scholen verbinden

2. Leraren versterken
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Voorbeelden van het gebruik van open leermateriaal

Leraren kunnen met open leermateriaal inspelen op de specifieke context en verschillen  
tussen leerlingen. Enkele voorbeelden:
•  Inspelen op de actualiteit: Bijvoorbeeld bij Burgerschap, waar leerlingen leren te functione-

ren in een diverse en democratische samenleving. Leraren ontwikkelden twee aansprekende 
thema’s hierover en ontsluiten dat materiaal via VO-Content.

•  Verbinding maken met de regionale context: In Expeditie Vrijheid gaan leerlingen  
bijvoorbeeld aan de slag met de vraag wat de Tweede Wereldoorlog in hun eigen  
omgeving heeft betekend.

•  Extra beleving van en oefening met de lesstof: Dit gebeurt bijvoorbeeld voor elektrische 
circuits (voor het vmbo) en voor kwantummechanische concepten (voor het vwo) in GoLab. 

•  Rekening houden met specifieke doelgroepen: Leraren voor leerlingen met een ernstig 
meervoudige beperking hebben zich verenigd in een community en delen nu de les- 
materialen via de online themapagina EMB.

•  Het geven van extra uitleg: Tijdens de coronacrisis bevorderde open leermateriaal bijvoor-
beeld de gelijke kansen van eindexamenleerlingen. Op de website lerenvoorhetexamen 
vonden zij informatie per vak over wat zij moesten kennen en kunnen, maar ook uitleg van 
YouTube-docenten, extra oefenmateriaal en (links naar) oude examens. 

•  Inspelen op wereldwijde problemen zoals de klimaatverandering: 1000 leerlingen doen mee 
met ‘Technasium to the rescue’ om oplossingen te bedenken voor extreme droogte en neerslag 

•  Op cultuurprofielscholen werken scholen samen met culturele organisaties en kunstbeoe-
fenaars aan cultuureducatie die zich richt op de ontplooing van talenten van jongeren, op 
culturele diversiteit en integratie. 

•  En nog tal van websites van juffen, meesters en docenten zoals die van meestersander.nl
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Achtergrondinformatie
bij de voorstellen voor de 2e ronde 
van het Nationaal Groeifonds (NGF)
Het gaat niet goed met het Nederlands onderwijs, dat raakt 
de leerlingen, de leraren, onze economie en onze samen-
leving. De Nederlandse prestaties in het funderend onder-
wijs dalen ook internationaal gezien. Dit raakt vooral de 
leesvaardigheid en de motivatie van leerlingen, maar ook 
de rekenscores. Daarnaast zien we de kansenongelijkheid 
toenemen. Dat is niet alleen moreel onrechtvaardig,  
maar ook een bedreiging voor de economie. 
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Hoe komt dat de kwaliteit van het onderwijs dalende is? Er zijn structurele oorzaken aan te wijzen:  
zoals het aanzien van het beroep, een oplopend lerarentekort, onvoldoende lerende cultuur, werkdruk,  
te weinig investeringen in kwaliteit en te weinig toegang tot evidence based interventies. De corona- 
pandemie lijkt weliswaar niet de kwaliteit van het onderwijs als geheel duurzaam te hebben  
verslechterd, maar heeft de kansenongelijkheid wel vergroot.

Er zijn ook positieve trends gaande in het onderwijs: Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld, 
er is een emancipatiebeweging onder leraren gaande en het onderwijs is in staat gebleken knap om te 
gaan met de coronacrisis. Het ministerie van OCW organiseert veel om de problemen aan te pakken: 
onder andere door de curriculumherziening, verbeteraanpak naar inclusiever onderwijs, stimuleren van 
brede brugklassen.  Met het NPOnderwijs heeft het ministerie van OCW een grote incidentele investe-
ring gedaan om de klap van corona op te vangen en te zorgen dat die geen duurzame negatieve effecten 
heeft. De komende jaren zal ook structureel geïnvesteerd moeten worden in het onderwijs, zoals in het 
lerarentekort, het beroep van de leraar en kansengelijkheid. Dat is aan een nieuw kabinet.

Het groeifonds biedt een mooie kans om op een paar onderwerpen een sprong te maken 
doordat er voor meerdere jaren geld kan worden aangevraagd. Op drie terreinen wordt thans 
te weinig en te weinig gestructureerd gewerkt aan verbetering. Op die drie terreinen kan met 
de investeringen uit het groeifonds een sprong gemaakt worden met een duurzaam effect 
op onze economie.
a.       Digitalisering
b.       Ontwikkelkracht op scholen aan de hand van een kennis infrastructuur 
c.       Leven lang ontwikkelen in het hoger onderwijs

De terreinen kenmerken zich door marktfalen, samenwerking met een veelheid aan andere partijen,  
grote relevantie voor de leerling, de leraar en de werkende. Deze thema’s lenen zich voor een aanvraag  
bij het groeifonds. Waar mogelijk worden de goedgekeurde aanvragen straks aan elkaar verbonden wor-
den. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om nieuwe projectorganisaties op te starten, er wordt zoveel 
mogelijk gewerkt vanuit bestaande organisaties. Op de volgende pagina’s leest u de samenvattingen van 
plannen die in ontwikkeling zijn. Graag ontvangen wij uw mening over hoe de plannen u kunnen helpen 
in de dagelijkse onderwijspraktijk.

De structurele problemen in het onderwijs 
hebben een grotere negatieve impact op 
kinderen die al minder kansen hebben 

Er zijn ook positieve trends gaande in  
het onderwijs: Nederlandse kinderen  
zijn de gelukkigste ter wereld
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Achtergrond en samenhang van de digitaliseringsvoorstellen

De kwaliteit van leraren is doorslaggevend voor de kwaliteit van het onderwijs. Leraren moeten over 
het beste gereedschap kunnen beschikken en digitalisering kan helpen dit gereedschap te verbeteren. 
Zo kan digitalisering leraren helpen om in één oogopslag inzicht krijgen in de vorderingen van leerlin-
gen en werk uit handen nemen door taken als lesvoorbereiding en nakijken te verlichten. Ook kan het 
leraren ondersteunen om beter onderwijs op maat te bieden voor leerlingen.  Betere digitalisering kan 
zo helpen om het leren voor leerlingen te verbeteren en tijd voor leraren te winnen. Gezien de werkdruk 
van leraren en de extra uitdagingen waar het onderwijs voor is geplaatst is dat hard nodig. Digitalise-
ring pakt vandaag de dag niet op elke school of instelling goed uit en heeft soms juist verhoging van de 
werkdruk tot gevolg. Ook ontstaan er nieuwe uitdagingen op het gebied van privacy, veiligheid en de 
autonomie van leerlingen en studenten.
 
Doordachte digitalisering ten behoeve van het onderwijs komt niet vanzelf tot stand. Daarom doen we 
voor het funderend onderwijs een beroep op het Nationaal Groeifonds om een digitale kwaliteitssprong 
mogelijk te maken die leraren en schoolleiders helpt om hun onderwijs te verbeteren. Hiervoor is niet 
één simpele knop in te drukken, maar is het nodig dat onderwijs, bedrijfsleven, wetenschap en overheid 
de handen ineen slaan. Om de kansen van digitalisering voor het onderwijs op een verantwoorde manier 
te benutten willen wij de volgende plannen bij het Groeifonds indienen:

•  Experimenten waar leraren en schoolleiders tijd, ruimte, middelen en hulp krijgen om digitale 
oplossingen te ontwikkelen voor de grote problemen in het onderwijs  als werkdruk en dalende 
prestaties op taal en rekenen. Samen zorgen we voor een goede en waardegedreven ontwikkeling 
van oplossingen. Kansrijke oplossingen worden op meer scholen getest.

•  Het ontwikkelen en verbeteren van open leermiddelen, zodat leraren uit een rijk aanbod van goede 
leermiddelen voor hun leerlingen kunnen kiezen. Hiervoor krijgen leraren de ruimte en ondersteu-
ning om nieuwe leermiddelen te ontwikkelen en bestaande te verbeteren. De ontwikkelde leermid-
delen zijn kwalitatief goed, vindbaar en gebruikersvriendelijk beschikbaar voor alle leraren.

•  Het verbeteren van afspraken en digitale infrastructuur, waardoor leerlingen en leraren digitale  
leer- en hulpmiddelen altijd, veilig en probleemloos kunnen gebruiken. Schoolbesturen, aanbieders en 
OCW organiseren dit voor elke school, zodat leraren en schoolleiders er geen omkijken naar hebben. 

•  Digitaal onderwijs moet altijd veilig zijn. Om de digitale veiligheid van het funderend onderwijs te 
vergroten wordt een plan ontwikkeld voor het stellen van een norm voor veilig digitaal onderwijs, 
het vergroten van de bewustwording bij en binnen schoolorganisaties en het bieden van een passend 
ondersteuningsaanbod, zodat scholen geen cybersecurity-experts hoeven te zijn om aan de normen 
te voldoen.  Overheid en onderwijs zorgen en betalen daar samen voor, dat vragen we niet aan het 
Groeifonds. Wel sturen we onze plannen voor veilig digitaal onderwijs mee, zodat het Groeifonds  
kan zien dat de extra digitale investeringen op een stevig en veilig fundament kunnen bouwen.
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Doordachte digitalisering ten behoeve van 
het onderwijs komt niet vanzelf tot stand. 
Daarom doen we voor het funderend onderwijs 
een beroep op het Nationaal Groeifonds
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