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Niet stapelen maar vervangen             

onderwijs stelt de vraag

DIGITALE GELETTERDHEID

VERKEER



voor SCHOLEN 

extern educatief aanbod stapelt op 

eigen leermiddelen = deur dicht

voor LEERKRACHTEN

aanbod maakt werkdruk nog groter 

= deur dicht

Niet stapelen maar vervangen

waarom?

‘* Aanbieders zijn lokale educatieve makelaars voor: lezen/media (bibliotheek), gezondheid (GGD), veiligheid (HALT),

verkeer, sport/bewegen, natuur/milieu/duurzaamheid, cultuur, technologie/digitale geletterdheid en burgerschap

MAAR: voor LEERLINGEN 

dichte deur = minder uitdagend 

onderwijs

MAAR: voor AANBIEDERS* en 

GEMEENTE

dichte deur = verspild geld + 

verspilde moeite



Niet stapelen maar vervangen

waarom nog meer? 
taal+rekenen +

ontdekkend
+

ontwerpend
leren

ondernemend 
leren

talenten
ontdekken

+
ontwikkelen

verrijken
rolmodellen

uitdagende
leeromgevingen

bewegend
leren



Niet stapelen maar vervangen

waarom ook?

Vanaf een jaar of negen beginnen kinderen een ruimte af te bakenen waarbinnen zich 

een – in hun ogen – geschikt beroep bevindt (Gottfredson,1996)*. 

Daarbij wijzen ze beroepen af die eigenlijk prima bij hen passen. Het is dan ook van groot 

belang om in de basisschoolperiode voor kinderen veel deuren te open naar hun 

mogelijke toekomst. 

* Techniek niets voor mij - Vroege beroepsuitsluiting

Juliette Walma van der Molen 

(Hoogleraar Talentontwikkeling
Universiteit Twente)

https://www.utwente.nl/.uc/f01cf9e8f010200b30d004ecdb002f33b0b00f3dfbd0200/techniek-niks-voor-mij.pdf


Niet stapelen maar vervangen

hoe gaat de deur toch open?



hoe het was

Niet stapelen maar vervangen

hoe? 
IST (hoe het is) 

landelijke aanpak



Transitieproces van gemeente, educatieve 

aanbieders en onderwijs

gemeenteIST (hoe het is) 

Niet stapelen maar vervangen

hoe? 

+ ondernemend
bedrijfsleven

+ ouders+ de wijk

aanbieders

lokale aanpak



Transitieproces van gemeente, educatieve 

aanbieders en onderwijs

gemeenteIST (hoe het is) 

Niet stapelen maar vervangen

hoe? lokale aanpak



Niet stapelen maar vervangen

hoe? Transitieproces van gemeente, educatieve 

aanbieders en onderwijs

gemeentehoe het was IST (hoe het is) 



Niet stapelen maar vervangen

hoe?

+ ondernemend
bedrijfsleven

+ ouders

Transitieproces van gemeente, educatieve 

aanbieders en onderwijs

Educatieve makelaars

antwoorden

+ de wijk

gemeente

scholen

aanbieders

SOLL (hoe het wordt) 



STRATEGISCHE alliantie NSMV (onderdeel LEA)                           TACTISCHE projectteam ONDERWIJS

Met vertegenwoordiger namens:
• Kinderopvang
• Schoolbestuurders PO & VO
• Directies en bestuurders BEM
• Wethouder onderwijs

en/of beleidsambtenaar namens alle educatieve programma’s
• Fontys PABO 

Niet stapelen maar vervangen

wat? organisatorische transitie:

onderwijs stelt de vraag!

+



Niet stapelen maar vervangen

wat? digitale transitie: methodes, thema’s en aanbod 

koppelen aan SLO aanbodsdoelen

DIGITALE DATABASE

Met al het educatieve aanbod van alle

aanbieders uit de stad

Met alle gebruikte methodes en

themaoverzichten van de basisscholen



Niet stapelen maar vervangen

wat? methodes, thema’s en aanbod 

koppelen aan SLO aanbodsdoelen/leerdoelenkaarten

https://www.slo.nl/sectoren/po/inhoudslijnen-po/

https://www.slo.nl/thema/meer/10-14-onderwijs/leerdoelenkaarten/

https://www.slo.nl/sectoren/po/inhoudslijnen-po/
https://www.slo.nl/thema/meer/10-14-onderwijs/leerdoelenkaarten/


Niet stapelen maar vervangen

wat? per school overzicht dekking curriculum in NSMV scholenbox

en ook per aanbieder in NSMV aanbiedersbox



missie en aanpak borgen in gemeenschappelijk 

beleid + € (LEA/REA) *

transitie van alle betrokkenen naar 

vraag gestuurde aanpak

uniforme ‘taal’ en ‘planning’ op vraag 

van het onderwijs

koppeling aan SLO aanbodsdoelen in 

1 universele digitale tool

gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit 

en optimalisatie

Niet stapelen maar vervangen

wat? gemeente, educatieve aanbieders en onderwijs 

werken allen samen aan dezelfde bouwstenen:

Onderzoek Oberon 2020 

* Financiering opstart NSMV mogelijk met: School en omgeving, Impuls Open Leermiddelen, NPO gelden en NSMV binnen eigen begroting

https://www.oberon.eu/media/lifoqeh5/niet-stapelen-maar-vervangen_def.pdf
https://www.gelijke-kansen.nl/rijke-schooldag
https://www.openleermateriaal.nl/pilotregeling
https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2022/04/22/informatietool-bedragen-per-school


Niet stapelen maar vervangen

aantal voordelen op een rij
voor basisschool:

1. Meer educatieve professionals, tijd, 

kwaliteit en geld

2. Tevredenheid bij leerlingen, ouders 

en leerkrachten

3. Gemak: 

• doelgericht werken

• duurzame borging

• werkdruk verlaging

• 1 stads- of regio brede aanpak   + 

digitale zoekmachine

• vak integratie van taal en rekenen 

vereenvoudigd

voor schoolbestuur:

1. Stads- of regio brede impuls voor 

duurzame en betere onderwijs kwaliteit

2. Tevredenheid bij scholen, het lokale 

educatienetwerk en gemeente

3. Duurzame borging in stads- of regio 

brede organisatie , beleid, en begroting 

(ook hier niet stapelen!)

4. Monitoring subsidies



Niet stapelen maar vervangen

aantal voordelen op een rij
voor gemeente:

1. Duurzame aanpak en organisatie 

van de gemeentelijke onderwijstaken*:

• brede school

• sport en bewegen

• gezondheid

• duurzaamheid

• taal

• gelijke kansen

In organisatie, beleid (LEA/REA), 

begroting en onderzoek (ook hier niet 

stapelen!)

2. Monitoring subsidies

voor educatieve makelaar:

Gemak door:

• de vraag van het onderwijs

• samenwerking met overige lokale 

educatieve makelaars

• overzicht over al het lokale aanbod

Meer (h-)erkenning vanuit gemeente en 

schoolbesturen

Ook van belang voor versterking op de 

leergebieden: technologie, duurzaamheid 

en burgerschap

*   Taken variëren van: gemeente is eindverantwoordelijk, initieert/regisseert of ondersteunt



Matching Niet stapelen maar vervangen met

landelijke ambassadeurs



It takes het Hogeland to raise a child
Kijk voor meer informatie op www.nsmv.nl of neem contact op met Jan Plooij: info@nietstapelenmaarvervangen.nl / 06-22241579)

http://www.nsmv.nl/
mailto:info@nietstapelenmaarvervangen.nl
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