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Hierbij stuur ik u het advies van de Onderwijsraad Doelgericht investeren in onderwijs. In dit advies 
gaat de Onderwijsraad nader in op welke inspanningen nodig zijn om de Nederlandse ambitie om tot de 
Europese top te behoren, waar te maken, en welke financieringsbronnen hierbij overwogen kunnen 
worden. De Onderwijsraad heeft mijn adviesaanvraag over innovatie in de verschillende 
onderwijssectoren in dit advies verwerkt. 
 
De Onderwijsraad concludeert dat extra publieke en private investeringen nodig zijn om de 
Nederlandse ambitie waar te maken om tot de Europese top te behoren. Daarnaast dient er ook meer 
aandacht te zijn voor een betere benutting en evaluatie van de huidige investeringen. De 
Onderwijsraad beschrijft een brede investeringsagenda met 8 ambities, die ertoe moet leiden dat 
Nederland over 10 jaar een Europese kennisnatie is waar alle talenten zo goed mogelijk worden benut. 
 
Het advies van de Onderwijsraad sluit aan bij andere rapporten en adviezen zoals van de AWT (Tijd 
voor een opKIQer), de REA (Innovatie en economische groei) en de kennisinvesteringsagenda van het 
Innovatieplatform. Aangezien deze rapporten ook betrekking hebben op het investeren in onderwijs en 
onderzoek, ligt het voor de hand om dit advies van de Onderwijsraad mede in het licht te zien van deze 
rapporten en met mijn reactie te komen als onderdeel van een kabinetsreactie op deze adviezen. 
Aangezien het Innovatieplatform naar verwachting in oktober met een definitieve 
kennisinvesteringsagenda (white paper) komt, zal de reactie op dit advies van de Onderwijsraad hierna 
in dit traject worden meegenomen. 
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