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“Verkeerde schoolkeuze komt herhaaldelijk voor: zij 

heeft dikwijls tot gevolg, dat aan leerlingen, die 

zonder voldoende nuttig effect te lang op de niet 

geschikte school verblijven, de kans ontnomen 

wordt een meer bij hun aanleg passende opleiding 

te ontvangen; dit leidt tot tijdsverlies en plaatst 

ouders en overheid voor onnodige uitgaven.”



SIGNALEN

 Technologische ontwikkelingen: behoefte aan leren neemt 

toe. Hoe in te spelen op het werk en de samenleving van de 

toekomst? 

 Permanente educatie is niet ingebed in onderwijsstructuur: 

versnipperd en onvoldoende toegankelijk voor sommige 

groepen

 Digitalisering maakt gepersonaliseerd onderwijs mogelijk en 

vraagt om andere vormen van differentiatie dan stelsel nu 

wellicht biedt.

 Toenemende segregatie naar opleiding, huidig stelsel 

vergroot die mogelijkheden doordat het veel ruimte biedt. 



 Hoe kan de aansluiting van het middelbaar en hoger 

beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt beter, zowel voor het 

einde van initiële opleidingen als erna, via een leven lang 

leren?

 Onderwijsraad: initieel onderwijs en leven lang leren zijn 

complementair, het gaat om een combinatie van persoonlijke 

ontwikkelingsdoelen en werkgerelateerde doelen



 Verbind doelen van leven lang leren met de kwalificatieopdracht 

van het mbo en hbo : kwalificatie voor uitoefening beroep, 

actieve deelname aan de maatschappij via bevordering sociale 

cohesie en democratisch burgerschap, en doorstroom naar 

vervolgonderwijs

 Schotten tussen leer- en werkomgeving moeten eerder en beter 

worden geslecht door oplossen knelpunten in wet en 

regelgeving m.b.t. eindexamenverantwoordelijkheid, urennorm 

en aansluiting andere leeromgevingen buiten de school

 Sluit aan bij leerbehoeften en leerbereidheid middelbaar 

opgeleiden



 AD voltijd, deeltijd, duaal (met bedrijfsleven)

 Deelname neemt toe, AD academies

 Flexibel, maatwerk en regionaal

 Doorstroom en opstroom



 Examinering en toetsing (waarde diploma)

 Financiering

 Kannibaliseren bekostigd onderwijs

 Baankansen eenzijdig?
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Hoogopgeleide 30- tot 35-jarigen (in procenten)



Bron: Gerritsen en Hartog (2015) De ontwikkeling van het rendement op scholing 1962-2012, ESB, Jaargang 100 (4711).



Periode Gemiddeld aantal 

schooljaren

Mincer-rendement

(%)

Aantal studies

Vóór 2000 7,8 8,7 511

Ná 2000 8,6 9,1 194

Bron: Psacharopoulos en Patrinos (2018) Returns to investment in education: a decennial review of the global literature, 

Education Economics, 26:5 (Tabel 1)



Karel van het Reve heeft gewezen op de innerlijke 

tegenstrijdigheid in ons denken over het onderwijs. 

We vinden dat het onderwijs vroeger beter was dan 

nu, maar tegelijkertijd koesteren we het 

vooruitgangsgeloof dat “de scholen en alle andere 

dingen steeds beter worden en dat over vijfhonderd 

jaar de mensheid er beter aan toe zal zijn dan nu.”






















