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waarom een kennisagenda onderwijs?
Wat is nodig om álle leerlingen en studenten in het po, vo en mbo hoogwaardig onderwijs te 
bieden? Hoe zorgen we dat elk kind de ruimte voelt zich volledig te ontplooien en mee te doen 
aan de snel veranderende maatschappij? En hoe ontwikkelen we onderwijs dat ook echt klaar 
is voor de toekomst? 

Stuk voor stuk grote, complexe vragen, die terugkomen bij actuele en concrete zorgen over 
bijvoorbeeld kansengelijkheid, teruglopende geletterdheid en thuiszitters. Vragen die laten 
zien hoe belangrijk het is om binnen het onderwijsveld gezamenlijk op basis van kennis tot 
het beste onderwijs te komen.

De kennisagenda biedt onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers een unieke kans 
om samen te bepalen welke thema’s het belangrijkst zijn en om meer verdieping vragen.  
Zo geven zij de toekomst van het onderwijs – van po tot mbo – mede vorm.

Perspectieven combineren
De kennisagenda geeft richting aan het onderwijsonderzoek voor de komende jaren. Onder-
wijsprofessionals – zoals leraren, leidinggevenden en bestuurders – stellen de kennisagenda 
samen met onderwijsonderzoekers op. Professionals weten wat er in de praktijk speelt. 
 Onderzoekers hebben zicht op de bestaande kennis en weten welke thema’s in de toekomst 
relevant kunnen worden. Vanuit die twee perspectieven ontstaat een afgewogen agenda.

Nu en in de toekomst meedoen
De kennis die op basis van de kennisagenda ontwikkeld en gedeeld wordt, moet bijdragen 
aan onderwijs dat aantrekkelijk, effectief en actueel is. Hoogwaardig en toekomstbestendig 
onderwijs, gegeven door leraren die met plezier en vertrouwen voor de klas staan.
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Hoe is de longlist tot stand gekomen?
De negentien thema’s zijn in drie fasen geïnventariseerd. Eerst zijn relevante (recente) 
 onderwijsrapporten, kennis- en kwaliteits agenda’s en antwoorden van de Kennisrotonde 
geanalyseerd. Daarna is een brede uitvraag gedaan onder 255 onderwijs professionals en  
-onderzoekers die resulteerde in 381 vraagstukken die volgens hen het belangrijkst zijn om 
ook in de toekomst kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen blijven geven in het po, vo  
en mbo. Vervolgens is alle verzamelde informatie gevat in negentien  thema’s. 

Van longlist naar shortlist
Tijdens Stap 2 ‘Prioriteren’ zetten onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers geza-
menlijk, in co-creatie, de negentien thema’s van de longlist op volgorde van belangrijkheid. 
De vijf belangrijkste thema’s worden na deze stap nader uitgewerkt (Stap 3) en komen op de 
Kennisagenda.

Vijf thema’s gekozen, en dan? 
Na Stap 2 ‘Prioriteren’ start Stap 3 ‘Uitwerken’. De vijf thema’s die uit de prioriteringssessies 
naar voren komen, worden nader uitgewerkt. Het uitwerken gebeurt in co-creatie tussen 
 onderwijsonderzoekers en -professionals, waarbij ieder vanuit zijn eigen expertise een 
 bijdrage levert. De uitgewerkte thema’s vormen gezamenlijk de Kennisagenda.

De Kennisagenda is voor het NRO een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe meerjaren
programma voor onderwijsonderzoek. Vanaf 2022 zal het NRO nieuw onderzoek program-
meren op basis van de Kennisagenda.

longlist  
belangrijke  

thema’s  
po, vo en mbo

shortlist  
5-8 belangrijkste  thema’s/ 

’game changers’

kennisagenda  
onderwijs
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stap 1:  

 inventariseren

 Wat zijn belangrijke thema’s  
binnen po, vo en mbo-onderwijs?

Brede uitvraag onder onderwijs-
professionals en onderzoekers  
en een documentenanalyse

wat 

hoe

wat 

hoe

stap 3:
uitwerken

Welke vragen leven er binnen de  
‘game changers’? Welke kennis is er al?  
Welke kennis dient ontwikkeld te worden?  
Op welke termijn, met welke urgentie, voor 
welke doelgroep, binnen welke sector(en)? 

Onderwijsprofessionals en onderzoekers 
werken gezamenlijk thema’s uit

wat 

hoe

stap 2:
prioriteren 

Welke thema’s zijn het belangrijkst 
om kwalitatief hoogstaand onderwijs 
te kunnen blijven bieden?  
Wat zijn de ‘game changers’?

Brede groep onderwijsprofessionals 
en onderzoekers prioriteert thema’s 
longlist
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A Maatschappelijke visie op onderwijs

B Vormgeving onderwijsstelsel

C Governance

D Toezicht op kwaliteit van het 
onderwijs

E De school als lerende en professionele 
organisatie

F Ontwikkeling en versterking van het 
beroep van de onderwijs professional 

G Werving, instroom en behoud  
van onderwijs professionals 

H Kwalificaties van toekomstige leraren 
en de kwaliteit van hun opleiding

I Kennis en  vaardigheden voor 
leerlingen

J Socialisatie en persoonsvorming  
in het onderwijs 

K Toegang tot  inclusieve(re) 
leeromgeving

L Maatwerk 

M Technologie in het onderwijs 

N Motivatie en welbevinden van 
leerlingen en studenten

O Toetsen en  examineren

P Gelijke kansen

Q Aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt

R Leven lang ontwikkelen

S Externe invloeden
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A Maatschappelijke 
visie op onderwijs

Een maatschappelijk visie op onderwijs geeft richting aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. 
Een maatschappelijke visie maakt duidelijk wat we als maatschappij met onderwijs willen 
bereiken en wanneer we spreken van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Vaak wordt verwezen 
naar de verhouding tussen de drie functies van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en per-
soonsvorming. Volgens sommige is ook het bevorderen van gelijke kansen een functie van het 
onderwijs. Vragen die spelen gaan over de richting die we met het onderwijs willen inslaan: 
welke functie vinden we het belangrijkst? En wat zijn de trade-offs tussen de verschillende func-
ties? Hoe verwachten we dat het onderwijs aan de verschillende functies tegemoet komt? En op 
welke manier kan bijgedragen  worden aan kansengelijkheid voor alle leerlingen en studenten?

B Vormgeving 
onderwijsstelsel

Ons onderwijsstelsel wordt gekenmerkt door het onderscheid tussen onderwijssectoren en 
door de overgangen die leerlingen en studenten tijdens hun schoolloopbaan maken. Hoeveel 
ruimte biedt de inrichting van het stelsel voor leerlingen, studenten, docenten, scholen en 
instellingen?  Voor leerlingen kent het stelsel verschillende vormen van standaardisatie zoals 
het leerstofjaarklassensysteem, vakkenpakketten en centrale examens. Docenten en scholen 
hebben binnen het stelsel te maken met wettelijke regels en kaders, bijvoorbeeld rond de ma-
nier van financieren en bevoegdheden. Welke mogelijkheden biedt het stelsel om (meer) aan 
te sluiten bij verschillen tussen leerlingen? En hoe kunnen scholen meer financiële ruimte 
krijgen om leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden? Welke veranderingen van 
het stelsel zelf zouden wenselijk zijn?  

C Governance Governance heeft betrekking op sturing binnen het onderwijs. Verantwoordelijkheden voor 
het onderwijs zijn op verschillende niveaus belegd. De centrale vraag binnen dit thema is hoe 
er optimaal, toekomstgericht sturing aan het onderwijs kan worden gegeven en welke verschil-
lende manieren hiervoor zijn. Hoe kan het onderwijs bijvoorbeeld zelf, in samenwerking, tot 
kwalitatief hoogstaand (voorschools) onderwijs komen, waarbij de leerling en student centraal 
staan? Welke sturing is daarvoor vanuit de overheid nodig? Hoe zien de verantwoordelijkhe-
den, rollen en taken voor het Nederlandse onderwijs er dan uit en hoe verhouden die zich tot 
elkaar? En welke sturing vraagt de toenemende samenwerking met partners buiten het onder-
wijs, zoals die plaatsvindt in kindcentra, en met zorg, jeugdhulpverlening en bedrijfsleven? 

longlist - 19 thema’s
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D Toezicht op 
kwaliteit van  
het onderwijs

Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs vindt plaats op verschillende niveaus, namelijk  
1) binnen de school, 2) op bestuursniveau en 3) door de Inspectie. Vragen die binnen dit 
 thema spelen hebben betrekking op de vormgeving van dit toezicht. Hoe kunnen op bestuur-
lijk niveau bijvoorbeeld toetsresultaten optimaal worden ingezet voor de kwaliteitszorg en 
hoe gebruikt men audits? Binnen de school gaat het bijvoorbeeld over de rol van de mede-
zeggenschapsraad en het gebruik van intervisie. Ook spelen vragen rondom het toezicht 
op samenwerkende organisaties binnen een schoolgebouw en/of -omgeving, zoals met 
 peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, omdat deze te maken hebben met verschillen-
de kwaliteitskaders.

E De school als 
lerende en 
professionele 
organisatie

Het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs vergt lerende, onderzoekende en inno-
verende scholen. De centrale vraag binnen dit thema is wat nodig is om zo’n lerende en 
professionele school te creëren. Het gaat dan in het bijzonder om de inhoudelijke en rand-
voorwaardelijke factoren die daarbij belangrijk zijn. Hoe kunnen onderwijsprofessionals 
bijvoorbeeld de tijd en ruimte krijgen c.q. nemen om zich zowel individueel als gezamenlijk 
te ontwikkelen en wat is de rol van bestuurders en schoolleiders in deze? Welke externe rela-
ties zijn van belang, met ouders, maatschappelijke partners en bedrijfsleven? En hoe kunnen 
innovaties, gezamenlijk, verduurzaamd worden? 

F Ontwikkeling en 
versterking van 
het beroep van 
de onderwijs
professional 

De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de professionals die hier een directe rol in 
hebben. Vragen die binnen dit thema spelen hebben betrekking op de ontwikkeling van een 
duidelijk, gedeeld, beroepsbeeld, een krachtige beroepsgroep en de professionalisering van 
onderwijsprofessionals. Hoe kunnen onderwijsprofessionals zich bijvoorbeeld gedurende 
hun gehele carrière blijven ontwikkelen? Hoe kunnen zij blijven meebewegen met maat-
schappelijke veranderingen? Wat zijn de randvoorwaarden om deze ontwikkelingen te ver-
sterken en verder te ontwikkelen? 
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G Werving, instroom 
en behoud van 
onderwijs
professionals 

Er is sprake van een groot tekort aan onderwijsprofessionals. Op welke manier kunnen gekwalifi-
ceerde onderwijsprofessionals, waaronder leraren, schoolleiders en ondersteuners, geworven en 
behouden worden in het onderwijs? Welke rol spelen de werkdrukbeleving, het salaris, de arbeids-
voorwaarden en de aantrekkelijkheid en waardering van het beroep van de onderwijsprofessional 
hierin? Kortom: hoe kan het tekort aan onderwijsprofessionals structureel worden opgelost?

H Kwalificaties 
van toekomstige 
leraren en de 
kwaliteit van  
hun opleiding

Door het continu veranderende onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen verandert ook het 
opleiden van leraren. Vragen die binnen dit thema spelen gaan enerzijds over de vakinhoudelijke 
en pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden die leraren nodig hebben om aan bevoegd-
heidseisen te voldoen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om specialisatietrajecten op doelgroep (het 
jonge kind) of vakinhoud zoals het ontwikkelen van een onderzoekende houding. Anderzijds zijn 
er vragen over de beschikbaarheid, kwaliteit en vernieuwing van lerarenopleidingen. 

I Kennis en 
 vaardigheden 
voor leerlingen

De dalende lees- en rekenvaardigheden leiden tot discussies over wat en hoe leerlingen en 
studenten moeten leren om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst. Welke kennis 
en vaardigheden zijn van belang? Hoeveel tijd en aandacht is, absoluut en relatief ten opzichte 
van andere vakken, nodig voor taal en rekenen? Hoe verhoudt dat zich tot bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van (studie)vaardigheden en een onderzoekende houding? Hoe krijgt STEM- 
onderwijs vorm? En welke vakdidactische aanpakken dragen effectief bij aan de ontwikkeling 
van kennis en vaardigheden? 

J Socialisatie en 
persoonsvorming 
in het onderwijs 

Het onderwijs moet leerlingen en studenten voorbereiden op volwaardige deelname aan de 
samenleving en hen mede vormen tot volwassenen. Vragen die binnen dit thema  spelen gaan 
over manieren om concreet invulling te geven aan onderwijs over burgerschap, duurzaamheid, 
gezondheid, en ondernemend denken en handelen. Welke pedagogisch- didactische aanpak 
past het beste bij deze vormende aspecten en wat vraagt dit pedagogisch en didactisch van 
docenten en scholen? Ook spelen er vragen over de rol van socialisatie en persoonsvorming en 
het belang ervan binnen het curriculum: hoeveel tijd en aandacht is er, in absolute en relatieve 
zin, nodig voor deze vakken?
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K Toegang tot 
 inclusieve(re) 
leeromgeving

Inclusief onderwijs sluit aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden en de onderwijsbehoeften 
van álle leerlingen en studenten. Een inclusieve(re) leeromgeving gaat uit van diversiteit 
tussen leerlingen en studenten. Hoe kan een inclusieve(re) leeromgeving worden ingericht 
en versterkt? Op welke manier kan optimaal tegemoet gekomen worden aan de ondersteu-
ningsbehoefte van leerlingen? Wat vraagt lesgeven in een inclusieve(re) omgeving van lera-
ren? Hoe kan de diversiteit onder docenten worden vergroot zodat de culturele sensitiviteit 
toeneemt? En op welke manier kan het onderwijs (effectief) samenwerken met maatschap-
pelijke organisaties als jeugdhulp en zorginstellingen?  

L Maatwerk Bij maatwerk gaat het om tegemoet komen aan verschillen tussen leerlingen en studenten, 
en om manieren om het beste uit elke leerling en student te halen. Vragen die spelen gaan 
over gepersonaliseerd leren en over het vormgeven van vraaggestuurd onderwijs in het 
 algemeen. Hoe kunnen leerlingen bijvoorbeeld zelf de regie nemen en welke ondersteuning 
vraagt dat van docenten en de school? Hoe kunnen docenten inspelen op de onderwijs-
behoeften in hun klas en leeromgeving? Hoe kan elke leerling of student de juiste lesstof op 
het juiste moment op het juiste niveau worden aangeboden? En hoe verhoudt maatwerk 
zich tot de gekozen structuren van leerjaarklassen, niveaus en curriculum, programma van 
 toetsing en afsluiting & kwalificatiedossiers?  

M Technologie in 
het onderwijs 

De rol en de impact van technologie in het onderwijs wordt steeds groter. Inzet van (online) 
technologie biedt uiteenlopende kansen voor het onderwijs, van gedifferentieerd inzicht in 
leer en ondersteuningsbehoeften op basis van dataanalyses, tot flexibilisering van onder-
wijsinhoud en een (virtuele) onderwijsomgeving. Vragen die spelen hebben betrekking op 
het benutten van die kansen, maar ook op de beperkingen en risico’s. Dan gaat het bijvoor-
beeld om digitale (on)geletterdheid, (on)gelijke toegang tot technologie, bias in algoritmes, 
fraudegevoeligheid, en binding van leerlingen en studenten met de opleiding en de docent.  
Ook is het de vraag wat technologie pedagogisch en didactisch vraagt van docenten en 
 scholen.
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N Motivatie en 
welbevinden  
van leerlingen  
en studenten

Motivatie en welbevinden worden veelal gezien als voorwaarden om tot leren te komen. 
Vragen die binnen dit thema spelen gaan over de competentie en autonomie van leerlin-
gen. Wat beïnvloedt hun leergedrag? Hoe komen leerlingen en studenten erachter waar 
hun competenties liggen en hoe ze hun veerkracht kunnen vergroten? Welke rol speelt de 
relatie met de docent daarbij? Welke invloed heeft de verwachting, erkenning en waarde-
ring van leraren op de motivatie en het welbevinden van leerlingen? En met betrekking tot 
welbevinden is de vraag hoe de sociale veiligheid op scholen en instellingen gemaximali-
seerd kan worden.

O Toetsen en 
 examineren

Binnen dit thema staan het doel, de kwaliteit en de toepassing van toetsen en examineren 
centraal. Er spelen uiteenlopende vragen. Van de verschillen tussen formatief en summa-
tief evalueren en de aspecten die (centraal en/of gestandaardiseerd) gevolgd en/of getoetst 
dienen te worden. Hoe verhouden verschillende metingen en meetpunten zich tot elkaar? 
En hoe kan de kwaliteit van toetsen verbeterd worden, net als de match tussen toets en cur-
riculum? Wat is de rol van het eindexamen en hoe kan teaching to the test worden tegenge-
gaan? Daarnaast spelen er vragen over de (wettelijke) ruimte bij het toetsen en examineren 
en de invloed van standaardisatie. 

P Gelijke kansen Er zijn grote verschillen in leerprestaties en schoolloopbanen van leerlingen. Deze verschil-
len komen deels voort uit ongelijkheid in kansen en uitgangsposities in het onderwijs en 
op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. 
Vragen die spelen binnen dit thema gaan in op verklaringen voor kansenongelijkheid. 
Die verklaringen kunnen samenhangen met kenmerken van het onderwijssysteem, zoals 
vroegselectie, schooladviezen en door-, op- en afstromen. Maar er spelen ook vragen over 
de relevantie van interacterende contextfactoren (zoals ouders, leraren, scholen, en wijken) 
voor de verklaring van ongelijkheid in kansen.
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Q Aansluiting 
onderwijs en 
arbeidsmarkt

Het is belangrijk dat het onderwijs aansluit bij wat wordt gevraagd op de arbeidsmarkt. 
Binnen dit thema spelen vooral vragen op het gebied van de kwaliteit, organisatie en 
 inhoudelijke randvoorwaarden. Hoe kan bijvoorbeeld het curriculum snel worden aan-
gepast aan veranderende eisen op de arbeidsmarkt, zonder mee te gaan in vluchtige 
hypes? En hoe kan de verbinding tussen onderwijs en werkveld flexibel blijven, zodat 
 mee bewogen kan worden met nieuwe en/of regionale ontwikkelingen, nieuwe beroepen 
en verdwijnende beroepen? 

R Leven lang 
ontwikkelen

Om te kunnen blijven functioneren in de maatschappij en goed inzetbaar te zijn op de 
arbeidsmarkt is het voor elke Nederlander belangrijk om nieuwe kennis en vaardigheden 
te ontwikkelen. Een leven lang ontwikkelen, dus ook na de initiële opleiding. Vragen die 
hierbij spelen zijn: Hoe kan het onderwijs zelfregulatie in en na de initiële opleiding stimu-
leren? En hoe kunnen onderwijs en arbeidsmarkt optimaal samenwerken bij het aantrek-
kelijk en toegankelijk maken van leven lang ontwikkelen?

S Externe 
invloeden

Externe invloeden liggen buiten de controle van het onderwijs, maar het onderwijs wordt 
wel geacht erop te anticiperen. Voorbeelden van externe invloeden die tot vragen leiden 
zijn COVID19, bevolkingskrimp en het schaduwonderwijs. Wat is bijvoorbeeld de rol van 
bedrijven die betaald huiswerkbegeleiding of bijles aanbieden? En welke druk ervaart het 
onderwijs om maatschappelijke kwesties te verwerken c.q. op te lossen in het curriculum 
of het schoolbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van de gezonde school? 
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