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‘Elk	  talent	  telt!’	  
Sfeerverslag	  van	  de	  werkconferentie	  over	  doorlopende	  talentontwikkeling,	  25	  mei	  2016.	  
Deze	  conferentie	  is	  georganiseerd	  door	  de	  Stichting	  van	  het	  Onderwijs.	  

“Er	  zijn	  mooie	  voorbeelden	  van	  een	  soepele	  overgang	  tussen	  de	  ene	  onderwijssector	  en	  de	  
andere”,	  zegt	  Helen	  Adriani,	  voorzitter	  van	  de	  Stichting	  van	  het	  Onderwijs	  in	  haar	  
welkomstwoord	  op	  de	  conferentie	  ‘Elk	  talent	  telt!	  Een	  doorlopende	  lijn	  van	  
talentontwikkeling’.	  “Maar	  er	  kan	  veel	  verbeteren.	  Wij	  willen	  vandaag	  sectoroverstijgend	  
van	  gedachten	  wisselen	  over	  doorlopende	  ontwikkelingslijnen.	  Vervolgens	  kunnen	  de	  
sociale	  partners	  in	  de	  Stichting	  met	  de	  uitkomsten	  aan	  de	  slag.”	  

	  

	  

Urgent	  	  
Ongeveer	  200	  deelnemers	  –	  leraren	  en	  docenten,	  leerlingen	  en	  studenten,	  ouders,	  
schoolleiders,	  bestuurders,	  voorzitters	  en	  andere	  leden	  van	  onderwijsorganisaties	  -‐	  gaan	  op	  
25	  mei	  2016	  in	  het	  Amsterdamse	  Pakhuis	  de	  Zwijger	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  over	  oplossingen	  
voor	  knelpunten	  in	  de	  doorlopende	  talentontwikkeling	  van	  leerlingen	  en	  studenten.	  In	  haar	  
speech	  noemt	  Minister	  Jet	  Bussemaker	  van	  Onderwijs,	  Cultuur	  en	  Wetenschap	  de	  
doorstroming	  binnen	  het	  onderwijs	  een	  urgente	  kwestie.	  	  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2016/05/25/kansen-voor-iedereen
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“Het	  onderwijs	  moet	  het	  mogelijk	  maken	  van	  een	  dubbeltje	  een	  kwartje	  te	  worden.	  Als	  een	  
leerling	  geen	  volgende	  stap	  kan	  zetten,	  kan	  ongelijkheid	  groeien	  zonder	  dat	  het	  opvalt.”	  
Bussemaker	  haalt	  in	  dit	  verband	  het	  rapport	  ‘Netherlands	  2016	  –	  Foundations	  for	  the	  
Future’	  aan	  van	  de	  Organisatie	  voor	  Economische	  Samenwerking	  en	  Ontwikkeling	  (OESO),	  
dat	  die	  ochtend	  is	  gepubliceerd.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  het	  Nederlandse	  onderwijsstelsel	  goed	  
functioneert,	  al	  zijn	  er	  op	  onderdelen	  verbeteringen	  mogelijk.	  Een	  aandachtspunt	  is	  de	  
vroegselectie.	  Op	  twaalfjarige	  leeftijd	  'kiezen'	  leerlingen	  voor	  de	  beroepsstroom	  vmbo-‐mbo	  
en	  eventueel	  hbo,	  of	  voor	  een	  algemeen	  vormende	  route	  die	  leidt	  tot	  hbo	  of	  universiteit.	  
Deze	  keuze	  is	  bepalend	  voor	  hun	  verdere	  onderwijs-‐	  en	  levensloop.	  Vooral	  leerlingen	  uit	  
gezinnen	  met	  laag	  opgeleide	  ouders	  komen	  door	  deze	  vroegselectie	  vaker	  op	  een	  lager	  
schooltype	  terecht	  dan	  ze	  hadden	  aangekund.	  "Overstappen	  moet	  daarom	  makkelijker	  
worden".	  “Vaak	  zien	  we	  echter	  dat	  onderwijsinstellingen	  risico’s	  mijden	  in	  plaats	  van	  ervoor	  
te	  zorgen	  dat	  iedereen	  zover	  komt	  als	  haar	  of	  zijn	  talenten	  en	  vermogens	  mogelijk	  maken”,	  
zegt	  Bussemaker.	  “Daar	  moeten	  we	  wat	  aan	  doen.	  Het	  ministerie	  van	  OCW	  zal	  naar	  het	  
eigen	  beleid	  kijken	  en	  verkeerde	  prikkels	  wegnemen.”	  Ook	  voelt	  de	  minister	  voor	  meer	  
maatwerk.	  “Een	  ‘maatwerkdiploma’	  kan	  de	  motivatie	  van	  leerlingen	  verbeteren.	  Dan	  
moeten	  we	  wel	  nagaan	  wat	  dat	  betekent	  voor	  de	  toegang	  tot	  het	  vervolgonderwijs.	  Het	  
moet	  niet	  leiden	  tot	  meer	  selectie	  aan	  de	  poort.”	  	  	  

Trilemma	  	  
Volgens	  professor	  en	  hoogleraar	  sociologie	  Sietske	  Waslander	  doet	  zich	  een	  trilemma	  voor	  
bij	  het	  oplossen	  van	  knelpunten	  in	  de	  doorstroming.	  “Kwaliteit,	  toegankelijkheid	  en	  
doelmatigheid	  zijn	  alle	  drie	  belangrijke	  factoren.	  Maar	  als	  je	  het	  rendement	  en	  de	  kwaliteit	  
van	  een	  onderwijsinstelling	  verbetert,	  gaat	  dat	  ten	  koste	  van	  de	  toegankelijkheid.”	  Om	  aan	  
het	  trilemma	  het	  hoofd	  te	  bieden	  geeft	  Waslander	  drie	  denkrichtingen	  in	  haar	  presentatie.	  	  

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/netherlands-2016_9789264257658-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/netherlands-2016_9789264257658-en#page1
https://www.tias.edu/docs/default-source/Kennisartikelen/overgangen_onderwijs.pdf?sfvrsn=2
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In	  de	  ‘rijbewijs-‐variant’	  stelt	  de	  overheid	  harde	  criteria	  vast	  voor	  het	  examen,	  maar	  hoe,	  
waar	  en	  in	  welk	  tempo	  de	  leerling	  afstudeert,	  varieert.	  “Dit	  is	  nuttig	  voor	  vakken	  en	  
opleidingen	  die	  cumulatief	  zijn”,	  zegt	  Waslander.	  “Bij	  rekenen	  en	  begrijpend	  lezen	  
bijvoorbeeld	  kun	  je	  alleen	  verder	  als	  je	  het	  voorgaande	  begrijpt.”	  De	  ‘Lundia-‐variant’	  is	  een	  
modulair	  systeem	  waarbij	  cursussen	  en	  opleidingen	  op	  verschillende	  manieren	  worden	  
samengevoegd.	  “In	  deze	  variant	  kunt	  je	  sectoren	  verbinden”,	  zegt	  Waslander.	  “Bijvoorbeeld	  
door	  modules	  van	  het	  mbo	  te	  combineren	  met	  modules	  van	  het	  hbo.	  Daarbij	  geldt	  wel:	  alle	  
sectoren	  moeten	  meedoen,	  anders	  werkt	  het	  niet.”	  De	  ‘sportclub-‐variant’	  ten	  slotte	  
betekent	  dat	  verschillende	  niveaus	  van	  een	  vakgebied	  zich	  in	  dezelfde	  instelling	  bevinden,	  
zoals	  bijvoorbeeld	  bij	  de	  kunstopleidingen.	  “Studenten	  en	  docenten	  delen	  een	  passie	  en	  dat	  
is	  positief	  voor	  de	  motivatie.	  Het	  nadeel	  is	  dat	  je	  niet	  zomaar	  een	  andere	  ‘sport’	  kunt	  gaan	  
beoefenen.”	  De	  drie	  richtingen	  sluiten	  elkaar	  niet	  uit,	  maar	  zijn	  ook	  niet	  zomaar	  te	  
combineren.	  Daarvoor	  verschillen	  de	  uitgangspunten	  te	  sterk.	  Ruim	  de	  helft	  van	  de	  
toehoorders	  kiest	  voor	  de	  ‘Lundia-‐variant’,	  maar	  uitgesplitst	  naar	  sector	  zijn	  er	  opvallende	  
verschillen.	  Zo	  blijkt	  dat	  deelnemers	  die	  afkomstig	  zijn	  uit	  het	  mbo	  en	  het	  hbo	  vaker	  kiezen	  
voor	  een	  ‘sportclub’,	  terwijl	  het	  voortgezet	  onderwijs	  ook	  veel	  voorstanders	  kent	  van	  de	  
‘rijbewijs-‐variant’.	  	  

Leraren	  van	  het	  jaar	  
Na	  verschillende	  werksessies	  en	  het	  interactieve	  college	  met	  Eerste	  Kamerlid	  voor	  D66	  en	  
universitair	  hoogleraar	  Alexander	  Rinnooy	  Kan	  wordt	  over	  de	  verschillende	  aspecten	  van	  de	  
doorlopende	  talentontwikkeling	  plenair	  doorgepraat	  met	  een	  panel	  dat	  bestaat	  uit	  vier	  
‘Leraren	  van	  het	  jaar’.	  Montessori-‐leerkracht	  en	  ICT-‐coördinator	  Femke	  Cools,	  leraar	  van	  het	  
jaar	  in	  2014,	  pleit	  ervoor	  het	  kind	  te	  volgen	  in	  zijn	  ontwikkeling.	  “De	  schotten	  moeten	  weg,	  
de	  talenten	  van	  de	  leerling	  moeten	  de	  ruimte	  krijgen.”	  Rachel	  Baan,	  die	  vorig	  jaar	  leraar	  van	  
het	  jaar	  voor	  het	  voortgezet	  onderwijs	  werd,	  heeft	  veel	  contact	  met	  het	  vervolgonderwijs.	  
“Voor	  onze	  ICT-‐lijn	  zitten	  we	  iedere	  maand	  met	  het	  mbo	  om	  de	  tafel	  om	  te	  bespreken	  hoe	  
we	  beter	  kunnen	  aansluiten.	  Die	  gesprekken	  willen	  we	  met	  het	  toeleverende	  basisonderwijs	  
ook	  gaan	  voeren.”	  	  
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Susanne	  Winnubst,	  in	  2011-‐2012	  leraar	  van	  het	  jaar	  voor	  het	  mbo,	  vindt	  de	  aansluiting	  met	  
het	  hbo	  soms	  problematisch.	  “We	  spreken	  niet	  dezelfde	  taal.	  Daardoor	  redden	  mbo’ers	  het	  
vaak	  niet	  op	  het	  hbo.”	  Loes	  Damhof	  won	  dit	  jaar	  de	  titel	  voor	  het	  hoger	  onderwijs.	  Zij	  is	  
docent	  Game	  Design	  en	  21st	  Century	  Skills	  en	  gaat	  de	  gewonnen	  Comeniusbeurs	  van	  
vijftigduizend	  euro	  inzetten	  voor	  het	  concept	  Future	  literacy.	  “Het	  onderwijs	  is	  nogal	  
reactief.	  In	  Future	  Literacy	  staat	  de	  vraag	  centraal	  hoe	  we	  kunnen	  omgaan	  met	  het	  inzicht	  
dat	  de	  toekomst	  anders	  is	  dan	  we	  denken.	  Dat	  wil	  ik	  met	  studenten	  uitwerken.”	  

Middenschool	  	  
De	  eerste	  stelling	  die	  aan	  deze	  vier	  leraren	  wordt	  voorgelegd	  luidt:	  ‘doorlopende	  leerlijnen	  
vereisen	  meer	  standaardisatie	  en	  minder	  maatwerk’.	  Ongeveer	  twintig	  procent	  van	  de	  
deelnemers	  in	  de	  zaal	  is	  het	  daarmee	  eens.	  “Zeker	  bij	  het	  kerncurriculum	  Nederlands,	  
Engels,	  wiskunde	  en	  rekenen	  moet	  je	  standaarden	  hebben.	  Bij	  de	  aansluiting	  tussen	  het	  
primair	  en	  voortgezet	  onderwijs	  is	  belangrijk	  dat	  alle	  toeleverende	  basisscholen	  hetzelfde	  
hebben	  gedaan.”	  Tachtig	  procent	  is	  het	  echter	  oneens	  met	  de	  stelling	  en	  zij	  worden	  
gesteund	  door	  de	  panelleden.	  “Zonder	  relatie	  geen	  prestatie”,	  zegt	  Cools.	  “Kijk	  naar	  wie	  de	  
leerling	  is,	  daarna	  naar	  wat	  hij	  of	  zij	  kan.”	  Baan	  voegt	  daaraan	  toe:	  “Bij	  standaardisering	  gaat	  
het	  om	  de	  prestaties.	  Leren	  en	  ontwikkelen	  is	  meer	  dan	  cijfers.”	  De	  tweede	  stelling	  splitst	  de	  
zaal	  in	  voor-‐	  en	  tegenstanders.	  Op	  de	  vraag	  of	  de	  middenschool	  moet	  worden	  ingevoerd	  om	  
het	  probleem	  van	  de	  vroegselectie	  aan	  te	  pakken,	  reageert	  precies	  de	  helft	  met	  ‘ja’,	  de	  
andere	  helft	  met	  ‘nee’.	  “Het	  is	  een	  politiek	  trauma,	  maar	  je	  moet	  kijken	  naar	  de	  
ontwikkeling	  van	  mensen”,	  zegt	  een	  voorstander.	  “Kinderen	  moeten	  niet	  voor	  een	  hakblok	  
worden	  geplaatst	  als	  ze	  twaalf	  jaar	  zijn.	  Maar	  ze	  hoeven	  ook	  niet	  tot	  hun	  vijftiende	  bij	  elkaar	  
te	  blijven”,	  zegt	  een	  ander.	  Een	  tegenstander:	  “Er	  is	  een	  grens	  aan	  wat	  je	  kunt	  bieden.	  Kijk	  
eens	  naar	  de	  opluchting	  van	  leerlingen	  die	  op	  het	  vmbo	  met	  hun	  handen	  mogen	  werken.”	  
Niveaus	  bij	  elkaar	  zetten	  is	  volgens	  Damhof	  een	  goede	  oplossing.	  “Laat	  mensen	  werken	  in	  
teams,	  bijvoorbeeld	  van	  jongere-‐	  en	  ouderejaars	  studenten.”	  Winnubst:	  “Er	  zijn	  veel	  goede	  
ideeën,	  maar	  waar	  ik	  tegenaan	  loop,	  is	  gebrek	  aan	  geld	  en	  tijd.”	  
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Werk	  aan	  de	  winkel	  
Helen	  Adriani	  constateert	  in	  haar	  slotwoord	  dat	  er	  werk	  aan	  de	  winkel	  is	  voor	  het	  
onderwijsveld.	  “Binnen	  alle	  sectoren	  is	  ‘talentontwikkeling’	  een	  belangrijk	  thema.	  Vandaag	  
hebben	  zij	  betrokken	  en	  vol	  enthousiasme	  over	  de	  scheidslijnen	  heen	  met	  elkaar	  over	  dit	  
onderwerp	  gepraat.	  Als	  het	  onderwijs	  op	  één	  lijn	  te	  krijgen	  is,	  is	  er	  veel	  kans	  dat	  de	  politiek	  
ons	  volgt.	  Als	  Stichting	  van	  het	  Onderwijs	  pakken	  we	  deze	  handschoen	  graag	  op.”	  

	  

	  


