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Introductie
Op 11 februari 2017 kwamen meer dan 120 enthousiaste D66-ers, Jonge Democraten
en belangstellenden samen in het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam voor het 4e
D66/JD Onderwijssymposium. Het idee voor dit onderwijssymposium is ontstaan vanuit de wens om het netwerk van geïnteresseerden en deskundigen te versterken, kennis en ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen voor nieuw innovatief onderwijs.
Hiermee kan het symposium tevens het profiel van D66 als onderwijspartij versterken.
Het symposium stond dit jaar in het teken van de vraag hoe je leerlingen, studenten en
docenten optimaal kansen biedt om zich te ontplooien in het onderwijs: “Een klas vol
kansen” was dan ook het thema van het Onderwijssymposium. Tijdens diverse sessies
en workshops in de ochtend en middag kwam een groot aantal verschillende aspecten
van het onderwijs en de onderwijsorganisatie aan bod: van basisonderwijs tot leven
lang leren, van leerling/student en ouder tot manager en onderzoeker.
Alexander Rinnooy Kan verzorgde de aftrap van deze dag in een plenaire sessie met
een inleiding waarin hij zijn visie op actuele onderwijsthema’s beschreef.
Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 en een nieuwe
regering – mogelijk met D66 – bood het Onderwijssymposium niet alleen de perfecte
gelegenheid voor de deelnemers om ideeën, gedachten en suggesties voor nieuwe
onderwijsplannen en innovaties te delen, maar ook voor de Onderwijssymposiumcommissie om deze te verzamelen en mee te geven ten behoeve van een nieuwe minister
van Onderwijs; bij voorkeur van D66!

Van links naar rechts: Jetske Steenstra, Dominic Jahangier, Rune Bennemeer, Roelof Eleveld,
Fons Cazius, Marlinda van der Hof, Lobke van Steenbergen en Eva Kunst

Aan het einde van de dag hebben we daarom, samen met de deelnemers, alle ideeën,
gedachten en suggesties verzameld en gebundeld per thema. Op de volgende pagina’s is per thema een samenvatting weergegeven van de inbreng.
Namens de Onderwijssymposiumcommissie,
Mark van Hillo
Lobke van Steenbergen
Eva Kunst
Marlinda van der Hoff
Fons Cazius
Rune Bennemeer
Dominic Jahangier
Roelof Eleveld
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1. Inleiding Alexander Rinnooy Kan
Om de aanwezigen inzicht te geven in de actuele onderwijsthema’s is aan Eerste
Kamerlid Alexander Rinnooy Kan gevraagd een inleiding te verzorgen. In zijn uitmuntende analyse gaf hij een aantal hoofdlijnen aan van de uitdagingen en dilemma’s
van het huidige en toekomstige onderwijs met als centrale uitspraak: ”Als u onderwijs
duur vindt, weet u niet wat domheid kost”.
Rinnooy Kan ziet het onderwijs als emancipatiemotor, als kloofoverbrugger en als
levenslange ondersteuner. Hij hield een pleidooi voor extra aandacht voor diegenen
die vanuit een achterstand (van welke aard dan ook) een schoolcarrière doorlopen.
‘Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt niet gemakkelijk een kwartje’ …. Maar….
Het kan wel !!”

Nieuwe kansen
• Onderwijs geeft kansen
• Onderwijs krijgt kansen
• Onderwijs verdient kansen
• Onderwijzers verdienen kansen
Nieuw kansen voor het onderwijs; vaak beloofd, vaak vergeten

De motivatie van veel jongeren is een belangrijke motor om hogerop te komen en
daar kan het onderwijs bij helpen: De hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn, geven
een nieuwe dimensie aan het onderwijs: technologie, kleinere klassen en peer support.
Het is belangrijk om vooral naar “talent” te kijken: bijzondere talenten, verstopte
talenten en niet-Nederlandse talenten. Het is cruciaal om jongeren de kans te bieden
hun talenten optimaal tot ontplooiing te laten komen, zonder stigmatisering en zonder
vooroordelen. Tenslotte vindt hij dat er ook zwaar geïnvesteerd moet worden in de
docent door te investeren in professionele ontwikkeling, door middel van een passende beloning en doorstroom mogelijkheden te bieden.
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2. Het basisonderwijs
Ieder kind is een ruwe diamant, en moet gelijke kansen hebben om zich te ontwikkelen op een passende manier. Het klassikale systeem met kernvakken is hiervoor
weliswaar belangrijk, maar er zijn veel meer manieren waarop kinderen bijvoorbeeld
spelenderwijs of onderzoekend kunnen leren; ook dit hoort bij de ontwikkeling. Het is
cruciaal om te geloven in de kracht van ieder kind, ongeacht zijn/haar achtergrond;
meestal kunnen zij meer dan wij denken. Leraren spelen hierbij een cruciale rol en
kunnen met hun deskundigheid en betrokkenheid het verschil maken.
Adviezen:
• Zorg ervoor dat alle kinderen gelijke kansen hebben in het basisonderwijs en in de
voorbereiding op vervolgonderwijs:
- stop met het plakken van etiketten; voorkom het stigmatiseren van scholen
en leerlingen door het woord “achterstandsschool” te vermijden;
- voorkom segregatie in het basisonderwijs door klassen elkaar te laten opzoeken;
- voorkom vroege selectie in het basisonderwijs zodat kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen;
- laat niet alléén de Cito-toets of alléén het schooladvies leidend zijn voor het
vervolgonderwijs; kies altijd voor een meervoudig advies, in nauwe betrokkenheid van de leraren en de (school)omgeving met aandacht voor alle
omstandigheden.
• Focus niet alleen op de harde en meetbare leerprestaties op basis van kernvakken,
maar bied alle kinderen de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen op een manier die
het beste bij ze past:
- bied scholen de gelegenheid om te experimenteren met nieuwe en creatieve(les)methoden;
- bied scholen meer financiële steun om bijvoorbeeld kleinere klassen te
maken en meer onderwijsassistenten aan te nemen.
• Zorg dat er meer kennis beschikbaar is over hoe kinderen leren en welke (leer)vormen het beste aansluiten:
- bied meer financiële steun ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in
het kader van hersenontwikkeling van kinderen en basisonderwijs.
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3. Het Passend Onderwijs
Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle kinderen met een beperking zo
goed mogelijk worden voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Kinderen gaan in principe naar het regulier onderwijs; het speciaal onderwijs
is gericht op kinderen die daar het beste op hun plek zijn. Zoals altijd in het onderwijs,
is het belangrijk om te streven naar een hoge mate van kwaliteit. Het is daarom van
belang dat er oog is voor beperkende factoren zoals een teveel aan regelingen, bureaucratie, en een hoge werkdruk. Alleen met goede faciliteiten kunnen docenten een
hoge kwaliteit van onderwijs waarborgen.
Adviezen:
• Zorg ervoor dat leraren en overig personeel hun werkzaamheden optimaal kunnen
uitvoeren en niet een onnodig hoge werkdruk ervaren:
- stroomlijn de regelgeving en maak procedures en registraties helder en overzichtelijk, in overleg met leraren en overig personeel;
- bied scholen en overige instellingen die gespecialiseerd zijn in passend
onderwijs, de ruimte om samen te werken;
- zorg ervoor dat er géén wachtlijsten zijn wanneer kinderen in een urgente
situatie worden verwezen naar bijvoorbeeld Jeugd-GGZ;
- haal perverse prikkels weg die ervoor zorgen dat kinderen gebruik maken
van passend onderwijs terwijl zij voldoende ondersteuning kunnen krijgen in
het reguliere onderwijs.
• Focus minder op de beperkingen van kinderen in het passend onderwijs en meer op
de mogelijkheden en talenten van ieder kind:
- train leraren en overig personeel in het passend onderwijs in de omslag van
een benadering van beperkingen naar een benadering van mogelijkheden
en talenten;
- forceer niet in het passend onderwijs: er is een grens aan wat een klas aan
kan. Dit geldt vooral ook voor de docenten.
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4. Het Voortgezet Onderwijs
Een centrale, strakke organisatie van het voortgezet onderwijs en van de examinering kan praktische voordelen met zich meebrengen. Tegelijkertijd heeft iedere leerling
andere behoeften. Zo kan een brugklasser haar/zijn levensdoel al voor ogen hebben,
terwijl een eindexamenleerling nog zoekende is naar een vervolgopleiding of beroep.
Daarnaast kunnen sommige leerlingen meer tijd nodig hebben voor een bepaald vak
dan voor andere vakken, waardoor zij momenteel niet het onderwijs kunnen volgen
op het niveau dat het beste bij ze past. Het is van belang dat voor iedere leerling de
juiste balans wordt gezocht tussen wat zij/hij wenst of voor ogen heeft, wat zij/hij op
het moment kan, en waartoe zij/hij in de toekomst in staat zou kunnen zijn. Daarnaast
dient het voortgezet onderwijs leerlingen optimaal voor te bereiden op een passende
vervolgopleiding.
Adviezen:
• Creëer een breder en meer flexibel onderwijsaanbod waarin leerlingen meer mogelijkheden hebben, ook om te stapelen:
- stel de uiteindelijke keuze voor een profiel met een of twee jaar uit; neem
bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs in Duitsland, Frankrijk en de
Scandinavische landen ter vergelijking; - voorkom segregatie in het basisonderwijs door klassen elkaar te laten opzoeken;
- breng meer variatie aan in de profielen en de vakkenpakketten, zowel op
inhoudelijke vakken als op niveau (door een vak op een ander niveau te
volgen);
- stimuleer brede scholen waarin vakken op meerdere niveaus worden aangeboden, en stimuleer samenwerking tussen categoriale scholen en brede
scholen;
- bied alle profiel- of sectorrichtingen aan op álle vmbo-scholen;
- zorg voor een goede basis met kernvakken, maar bied scholen ook de ruimte
voor programma’s voor leerlingen met specifiek talent.
• Zorg voor een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs met de praktijk:
- bied meer vak- en sociaal-gerelateerde profiel- of sectorrichtingen aan;
- focus minder op de (kern)vakken op zichzelf en meer op de vaardigheden
binnen de vakken en vakgebieden;
- bied meer ruimte voor (maatschappelijke) stages en betrek de beroepssectoren hierbij.							
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Adviezen:
• Bied leerlingen de begeleiding die zij nodig hebben in de doorstroom naar vervolgonderwijs:
- versterk de begeleiding van leerlingen van het vmbo naar het mbo bij het
maken van een (beroeps)keuze, en van “zij-instromers” (die bijvoorbeeld een
lerarenopleiding willen volgen).
• Bestrijd segregatie in het voortgezet onderwijs, met name in de grote steden:
- verbeter het onderwijsaanbod in “achterstandswijken”, bijvoorbeeld door
docenten te werven en op te leiden die de sociaal-culturele context begrijpen
en hierop kunnen inspelen;
- laat scholen uit verschillende wijken met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld
in projecten of via uitwisselingsprogramma’s.
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5. Het Beroepsonderwijs
Mbo-jongeren komen terecht in het Midden- en Kleinbedrijf, bij instellingen of in overheidsfuncties op het operationele vlak. Het is daarom funest dat er nog steeds vanuit
(negatieve-) stigmatisering wordt gekeken naar het mbo. 98% van het bedrijfsleven
is midden- en kleinbedrijf en de mbo-ers vormen daar de spil van. Dat moet worden
gewaardeerd, zowel in uitstraling als in beloning.
Daarnaast moet het bedrijfsleven betrokken zijn bij permanente educatie, met als gedachte dat de stevige basiskennis van werkenden met een mbo-opleiding binnen een
bepaald vakgebied continu moet worden aangevuld met de laatste kennis en ontwikkelingen.

Revivel EVC

Bekostiging
gelijkstelling,
stapelen mag

Er is voor te pleiten om met duidelijke uitstroomprofielen te werken, waardoor het bedrijfsleven weet wat het aan de afgestudeerde mbo-ers heeft. Het bedrijfsleven moet
nog meer dan nu worden betrokken bij permanente educatie: jongeren die met een
diploma de arbeidsmarkt betreden, zijn niet “afgestudeerd”, maar hebben een goede
basis die continu moet worden aangevuld met de laatste kennis en ontwikkelingen op
een vakgebied. Dit geldt ook voor docenten: het zijn naast vooral goede pedagogen
en vakdidactici, vooral ook degenen die kennis overdragen en deze vakkennis moet
steeds worden bijgespijkerd: ververst en vernieuwd. De docenten hebben hiervoor
ruimte nodig.
Adviezen:
• Zorg voor een optimale begeleiding van leerlingen en een betere aansluiting van het
mbo op de arbeidsmarkt of op vervolgonderwijs:
- bied leerlingen individuele begeleiding, bijvoorbeeld een-op-een coaching;
- werk met duidelijke uitstroomprofielen voor het bedrijfsleven;
- zorg voor betere samenwerking tussen vmbo, havo, mbo en hbo, waardoor
het onderwijs beter op elkaar kan worden aangesloten en een leerling weet
aan welke punten hij/zij extra aandacht kan besteden;
- maak het ook gemakkelijker om van richting of sector te switchen.
• Beloon goede mbo-docenten voor hun begeleiding van individuele leerlingen:
- zorg voor evenredige lonen van docenten op alle niveaus in het primair,
secundair, en tertiair onderwijs, waarbij goede docenten meer verdienen.
• Besteed meer aandacht aan permanente educatie van “afgestudeerde” mbo-ers:
- bied afgestudeerden de mogelijkheid om zich met vouchers voor leven lang
leren te blijven scholen

Doorstroom
Vo-mbo-hbo
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6. Het Hoger Onderwijs
Bij dit onderdeel wordt specifiek aandacht gevraagd voor de doorstroom agenda, van
mbo naar hbo, naar meer praktijk gestuurd onderwijs en naar meer vrijheid voor het
inrichten van het curriculum, waarbij uitgegaan moet worden van de deskundigheid
van de docent.
De doorstroom van mbo naar hbo verloopt nog niet overal optimaal: er is een stevige
uitval in het eerste jaar van het hbo, door ofwel onvoldoende aansluiting van kennis en
vaardigheden ofwel verkeerde studiekeuze op basis van andere verwachtingen.
Voorgesteld wordt om meer middelen ter beschikking te stellen voor het verder ontwikkelen van de mbo-studiekeuzedelen voor het vergemakkelijken van de doorstroom
van mbo naar hbo. Daarnaast is er een pleidooi voor een kwaliteitsverbetering van de
hbo-studiekeuzecheck.
Adviezen:
• Zorg voor meer waardering voor het hbo door Vwo’ers:
- breng in het hbo en wo drie leerrichtingen aan, met onderwijs gefocust op de
praktijk, de academie, of een tussenvorm;
- verbeter de informatievoorziening over mogelijkheden voor hbo-opleidingen,
zowel bij mbo-ers als vwo’ers;;
- laat het hbo-opleidingen uitvoeren voor specifieke beroepen die ook interessant zijn voor vwo’ers;
- meer aandacht voor het rekenonderwijs door de gehele schoolloopbaan
heen. Het rekenen schiet ernstig tekort en is een van de faalfactoren bij vervolgonderwijs. Er zou een rekenleerlijn door de gehele schoolloopbaan ontwikkeld kunnen worden vanaf vmbo t/m hbo.
• Laat het WO niet alleen afrekenen op de wetenschap op zichzelf, maar ook op de
maatschappelijke bijdrage;
- laat docenten en hoogleraren de curricula beter aanpassen op de behoeften van bedrijven en (publieke) instellingen, bijvoorbeeld door regelmatig
bezoeken te brengen;
- maak theoretisch zuiver wetenschappelijk onderzoek meer en beter toegankelijk voor innovatieve bedrijven.
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Adviezen:
• Maak de doorstroom van voortgezet onderwijs en mbo naar hbo een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
• Ontwikkel een AD-programma voor het werken in een Integraal Kind Centrum. Deze
werkzaamheden lenen zich goed voor een tweejarige hbo-opleiding. Creëer hiervoor
ook experimenteerruimte;.
• De lerarenopleiding kan studenten meer en beter voorbereiden op hun rol als ‘Loopbaan Oriëntatie Begeleider mbo’ en ‘Studieloopbaan begeleider hbo’. Dat zit nu nau
welijks in het pakket.

HBO + WO =
3 leerrichtingen:
-praktijk
-academisch
- praktijk +
academisch

Meer
markt
gestuurd

D66/JD ONDERWIJSSYMPOSIUM 2017

Meer
“ontschotten”

Meer informatie
over de mogelijkheden voor
vwo-ers bij hboopleidingen

Onderbouwd
gelijkmatig
matchingsaanbod
voor komende
studenten

Iedere
wetenschapper
1 dag per week
voor de klas

7. De Rol Van De Docent
Het algemene uitgangspunt is dat de docent de ruimte moet krijgen om aan zijn/haar
ontwikkeling te werken, wat het lesgeven en het individueel begeleiden van leerlingen
op alle niveaus bevordert. Ook de professionele ontwikkeling van docenten is immers
een proces waaraan continu moet worden gewerkt.
Het symposium wordt aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk, (te) grote klassen
en een overmatige bureaucratie. Een voorbeeld is dat in het basisonderwijs docenten
veel tijd kwijt zijn aan de registratie van een groot aantal processen die betrekking
hebben op de leerlingen. Dit belemmert het creëren van een optimale ruimte voor het
aandacht hebben voor de leerling. Daarnaast belemmert het de ontwikkeling en bijscholing van de docent, dat terwijl de docent wordt geconfronteerd met steeds hogere
maar vooral ook veranderende eisen aan het lesgeven.
Adviezen:
• Besteed meer aandacht aan de individuele leerling:
- haal perverse prikkels weg die ervoor zorgen dat docenten puur worden afgerekend op geregistreerde kenmerken, wat de werkdruk vermindert en waardoor docenten meer motivatie hebben voor het begeleiden van leerlingen;
- bereid (aankomende) docenten beter voor op een rol als loopbaanoriëntatiebegeleider of studieloopbaanbegeleider.
• Zorg voor een betere aansluiting van de talenten en vaardigheden van (aankomende)
docenten op zijn/haar plek in de klas, en ga hierbij uit van de deskundigheid van de
docent:
- maak in het Pabo-onderscheid tussen leraren in de onderbouw en bovenbouw;
- schaf in het voortgezet onderwijs het onderscheid tussen eerstegraads- en
tweedegraadsdocenten af; kijk voor de plek van een docent in de klas niet
alleen naar de matching van inhoudelijke kennis met de opleidingsniveaus,
maar ook naar de competenties die nodig zijn in verschillende contexten;
- maak bepaalde lerarenopleidingen ook toegankelijk voor HBO’ers;

Adviezen:
• Bevorder de professionalisering van docenten:
- verbind Pabo-leerlingen met leraren in het basisonderwijs, en verbind
studenten van een lerarenopleiding met leraren in de praktijk, om zo een
optimale “loopbaandialoog” te faciliteren;
- laat leraren periodiek bijscholen door docenten van lerarenopleidingen, om
kennisuitwisseling over onderwijsmethoden en -technieken te bevorderen;
- zorg voor continue aandacht voor de professionele ontwikkeling van de
docent en faciliteer dit met tijd, professionele ruimte en voldoende financiële
middelen.
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8. Digitalisering
Het gebruik van digitale leer- en hulpmiddelen is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het gebruik van digitale middelen heeft voordelen, maar ook enkele nadelen
en zorgen: digitalisering lijkt ook te leiden tot een toename van de individualisering in
het onderwijs, in de zin van een gebrek om de noodzaak van leren samenwerken in
te zien. Er zijn wetenschappers die vrezen dat ook het handmatig schrijven (met een
potlood of pen) door de digitalisering verloren dreigt te gaan. Er wordt gewezen op de
gevaren van te veel beeldscherm en een eentonige invulling van het leerproces.
Het gebruik van digitalisering biedt ook heel veel kansen. Individuele leerprogramma’s
bieden de leerling en de student onderwijs in gewenste en passende het vakgebied
en niveau Een leerling die moeite heeft met bijvoorbeeld wiskunde of talen, kan met
digitale hulpprogramma’s bijvoorbeeld extra worden ondersteund. Ook kunnen excellente, hoogbegaafde jongeren leerprogramma’s veel sneller en op een hoger niveau
doorlopen zonder afhankelijk te zijn van centraal gestuurde klassikale programma’s.
Naast dat ICT een belangrijk hulpmiddel vormt voor leerondersteuning, is het van belang om ICT als vak aan te bieden en om het gebruik van ICT te integreren in alle
andere vakken.

Adviezen:
• Gebruik digitalisering om meer maatwerk te leveren aan leerlingen:
- stel MOOC’s en andere digitale middelen openlijk ter beschikking.
• Verbeter de processturing:
- faciliteer betere verbindingen en kennisoverdracht tussen scholen.
• Een van de gemaakte opmerkingen van een deelnemer is: “ik zit nu in een lokaal dat
minstens zo ouderwets aanvoelt als mijn voormalige school”. Indien je vernieuwende
onderwijs wil verzorgen zal er dus ook in de school moeten worden geïnvesteerd: het
moeten uitnodigende inspirerende omgevingen worden, waar jongeren worden uitgedaagd tot ontdekken en verdiepen. Het betekent niet dat de ouderwetse leermiddelen,
zoals boeken enzovoorts, volledig moeten verdwijnen: dit kunnen prima aanvullende
leermiddelen zijn.

Om digitale leermiddelen optimaal in het onderwijs in te zetten zal de kennis hierover
en over de technologische infrastructuur moeten toenemen. In grote instellingen als de
ROC’s en het hbo is dit over het algemeen goed geregeld, maar in kleine basisscholen
is er een structureel tekort aan ICT-ondersteuning.
Adviezen:
• Investeer in de digitalisering van het onderwijs:
- investeer in ICT binnen de Pabo en lerarenopleidingen, gebruik daarvoor
innovatieve trainingsprogramma’s;
- bied scholen de ruimte en budget voor scholing van huidige leraren op het
gebied van ICT;
- zorg voor betere ICT-ondersteuning op scholen in het basis- en voortgezet
onderwijs, bijvoorbeeld met een geschoolde ICT-er op elke school.
• Gebruik digitalisering om meer maatwerk te leveren aan leerlingen:
- bied scholen de ruimte en budget om te experimenteren met onderwijstechnologie en het gebruik van digitale leermiddelen;
- laat het concept van een “klas” meer los, en focus meer op maatwerkgroepen
rondom thema’s en gepeilde behoeften, waaruit groepswerk ontstaat en de
competentie “samenwerken” een nieuwe invulling krijgt;
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9. Meer Ideeën
Naast bovenstaande adviezen en suggesties hebben de deelnemers nog enkele overige uitgangspunten en ideeën gedeeld. De kernadviezen luiden als volgt:
• Het onderscheid tussen hoger en lager opgeleid sluit niet aan op de realiteit. Daarnaast wordt hiermee gesuggereerd dat hoger opgeleid beter is, terwijl dit niet het
geval is. Een betere aanduiding zou kunnen worden gemaakt met het onderscheid
tussen praktisch en academisch opgeleid. Daarnaast zou D66 zich minder kunnen
richten op het “hoger” onderwijs en de aandacht beter kunnen verdelen naar andere
vormen van onderwijs.
• Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan vakdocenten en ervaringsdeskundigen. In het mbo komt bijvoorbeeld 75% van de docenten uit de praktijk,
waardoor de aandacht beter kan worden verschoven van bevoegde docenten naar
gecoachte gastdocenten. Daarnaast kunnen vakdocenten worden ingezet op het
gebied van bijvoorbeeld cultuur en beweging.
• De deskundigheid van leerkrachten moet centraal staan in het aanbieden van
onderwijs. Zij moeten de ruimte hebben om hun lesmethoden te ontwikkelen en de
leerstijlen te gebruiken die het beste passen.
• Tot slot dient te worden vertrouwd op de eigen kracht van ouders, jongeren en
professionals, en de rol die zij hebben in het ondersteunen van (de invulling van) het
onderwijs.
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We sluiten af met een aantal losse adviezen die niet in een van de eerdere secties
passen:
• Stel de pedagogische aanpak centraal bij de inburgering en integratie van leerlingen
(bijvoorbeeld met een migrantenachtergrond), en breng dit binnen de “onderwijspiramide”.
• Maak ook methodeontwikkeling voor ZML-onderwijs financieel mogelijk.
• Focus meer op rekenvaardigheden in het hele onderwijs.
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