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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

opbrengst stap 2  
kennisagenda:
shortlist

Uit negentien thema’s die geïnventariseerd zijn voor de longlist (Stap 1) zijn zes thema’s 
 geprioriteerd: de shortlist. Daarmee komen de zes volgende thema’s op de Kennisagenda:

• De school als lerende en professionele organisatie

• Kennis en vaardigheden van leerlingen

• Toegang tot inclusieve(re) leeromgeving

• Gelijke kansen 

• Technologie in het onderwijs

• Kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit van hun opleiding

Een nadere omschrijving van de thema’s staat op de volgende pagina’s. 

Thema’s worden de komende maanden nader uitgewerkt om helder te krijgen wat de game
changers zijn binnen deze zes thema’s voor het po, vo en mbo, welke vragen rondom die 
 gamechangers spelen en welke kennis nodig is om die vragen te beantwoorden (zie Stap 3). 

Hoe is de shortlist tot stand gekomen?
Er zijn zes online sessies gehouden waar zo’n 150 onderwijsprofessionals en onderwijs 
onderzoekers gezamenlijk, in cocreatie, de negentien thema’s van de longlist op volgorde 
van belangrijkheid hebben gezet. Elke sessie leverde een eigen rangorde op. De zes rangordes 
zijn geanalyseerd en besproken met verschillende gremia waarin onderwijsprofessionals en 
onderwijsonderzoekers vertegenwoordigd zijn.
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omschrijvingen thema’s

• De school als lerende en professionele organisatie
Het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs vergt lerende, onderzoekende en 
 innoverende 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 randvoorwaardelijke factoren die daarbij belangrijk zijn. Hoe kunnen onderwijs
professionals 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 relaties zijn van belang, met ouders, maatschappelijke partners en 
 bedrijfsleven? En hoe kunnen innovaties, gezamenlijk, verduurzaamd worden?

• Kennis en vaardigheden van 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?
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• 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 onder
steuningsbehoefte van leerlingen? Wat vraagt lesgeven in een inclusieve(re) omgeving 
van leraren? Hoe kan de diversiteit onder docenten worden vergroot zodat de culturele 
 sensitiviteit toeneemt? En op welke manier kan het onderwijs (effectief) samenwerken met 
maatschappelijke organisaties als jeugdhulp en zorginstellingen?

• Gelijke kansen 
Er zijn grote verschillen in leerprestaties en schoolloopbanen van leerlingen. Deze 
 verschillen komen deels voort uit ongelijkheid in kansen en uitgangsposities in het 
 onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk de kansengelijkheid in het onder
wijs 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.

4



• 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 data-analyses, tot flexibilisering 
van onderwijsinhoud 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 bijvoorbeeld 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.

• 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 vak inhoudelijke en pedagogischdidactische kennis en vaardigheden die leraren 
nodig hebben om aan bevoegdheidseisen te voldoen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
specialisatie trajecten 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.
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