
 

 

 

 

Wat is de Educatieve Agenda Limburg (EAL)? 

De Educatieve Agenda Limburg (EAL) is een samenwerking tussen de schoolbesturen in het primair en 

voortgezet onderwijs, de Limburgse mbo-instellingen, Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Zuyd 

Hogeschool en Fontys Hogescholen. Ook uw bestuur participeert in deze samenwerking.  

 

De hoofddoelstelling van de EAL is een goede kwaliteit van het Limburgse onderwijs, waarbij het onderwijs 

meebeweegt met veranderingen in onze samenleving. De EAL pakt een rol in het leggen van verbindingen 

tussen alle betrokkenen om expertises te bundelen en in gezamenlijke verantwoordelijkheid veranderingen 

in het onderwijs te faciliteren.  

De samenwerking binnen de EAL richt zich op versterking van onderwijs in de hele onderwijsketen: van 

peuter tot werknemer, waarbij dat onderwijs is afgestemd op de capaciteiten, talenten en interesses van 

leerlingen, maar ook op de vervolgopleiding en behoeften vanuit de maatschappij en (Limburgse) 

arbeidsmarkt.  

Werkwijze 

Projecten 

Vanuit de EAL worden projecten geïnitieerd in het onderwijsveld die verschillende schaalgroottes kunnen 

aannemen. In deze projecten gaan de betrokkenen aan de slag met een specifiek (regionaal) vraagstuk, 

zoals taalvaardigheid of voortijdig schoolverlaten. Deze projecten vereisen een samenwerking tussen 

onderwijsinstellingen en -sectoren onderling, tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek en soms ook 

met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, gemeenten of andere overheden. De EAL is de 

verbindende factor hierbij en biedt ruimte voor verbindende initiatieven. Bij de EAL-projecten is 

afstemming en uitwisseling van kennis en ervaring met andere relevante projecten cruciaal.  

Leergemeenschappen 

Naast het initiëren en verbinden van concrete projecten wordt binnen de EAL de organisatie van 

professionele leergemeenschappen gestimuleerd. Leraren en andere betrokkenen komen in een 

leergemeenschap geregeld bijeen om kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen rondom een specifiek 

thema om zodoende hun eigen onderwijspraktijk aan te passen rekening houdend met de eigen specifieke 

omstandigheden. Door de dialoog op deze wijze te verdiepen, kunnen nieuwe inzichten en ideeën ontstaan 

en hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden.  

OnderwijsMonitor Limburg  

De OnderwijsMonitor Limburg (OML) vormt een cruciaal onderdeel van de EAL. Het verzamelen van 

adequate data over de schoolloopbaan van Limburgse leerlingen is een belangrijke basisvoorziening om te 

kunnen werken aan de versterking van het onderwijs.  

  



 

 

 

Voor scholen en besturen biedt de informatie uit de OML een basis voor het gesprek over de 

onderwijskwaliteit en over hoe het onderwijs verder versterkt kan worden.  Door een intensieve dialoog en 

samenwerking tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen kunnen belangrijke vragen in de 

onderwijspraktijk blootgelegd worden. Door het continue karakter van de OnderwijsMonitor Limburg kan 

gevolgd worden of beleidswijzigingen en concrete interventies in de onderwijspraktijk, zowel op korte als 

lange termijn, ook daadwerkelijk het beoogde effect hebben.  

Op regioniveau is de OML op vergelijkbare wijze de basis voor een discussie over de uitdagingen waar het 

onderwijs voor staat en welke effecten beleid heeft gehad, zoals bij vraagstukken rondom gelijke kansen en 

vroegtijdig schoolverlaten of passend onderwijs.  

Ten slotte worden de gegevens ook benut voor wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van het 

onderwijs in algemene zin.  

Klik hier voor meer informatie over de OML. 

 

Praktijkvoorbeeld 

Een voorbeeld van een thema waarbij de EAL betrokken is, is het zogenaamde 10-14 onderwijs. In de 

Limburgse onderwijspraktijk heeft men op verschillende plaatsen knelpunten ervaren bij de overgang van 

basisschool naar voortgezet onderwijs. Om deze knelpunten aan te pakken zijn er verschillende initiatieven 

ontstaan binnen de provincie. Sommige hiervan worden ondersteund door de OnderwijsWerkplaats 

Limburg, anderen vinden volledig op eigen initiatief plaats. De aard van deze initiatieven kan verschillen van 

de oprichting van een aparte tienerklas met kinderen van 10 tot 14 jaar tot een samenwerking tussen basis- 

en voortgezet onderwijs op een specifiek gebied. 

Over de verschillen en overeenkomsten tussen deze initiatieven en over de effectiviteit van de gekozen 

invulling hiervan, is weinig bekend. Daarom is binnen de EAL een leergemeenschap gestart met als doel de 

verschillende initiatieven rondom 10-14 onderwijs in Limburg samen te brengen. Het uitgangspunt van de 

leergemeenschap is elkaar ontmoeten en ervaringen te delen. Hierbij worden vanuit een helikopter 

perspectief de Limburgse initiatieven in beeld gebracht waarbij ook de ontwikkelingen van de leerlingen 

gevolgd en vergeleken worden met behulp van de OML. Daarnaast worden er ook inzichten vanuit 

wetenschappelijk onderzoek gedeeld. 

Binnen de Educatieve Agenda Limburg (EAL) worden de initiatieven op twee niveaus onderzocht: 

1. De processen achter de ontwikkeling van de 10-14 onderwijsinitiatieven worden in beeld gebracht: 

hoe zijn de verschillende initiatieven ingericht en welke behoeften worden er ingevuld? Welke 

leerlingen worden bediend? Welke specifieke doelen worden beoogd? Welke stakeholders zijn 

betrokken?  

 

  

https://www.educatieveagendalimburg.nl/onderwijsmonitor-p/het-kort


2. De ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de leerlingen in de 10-14 initiatieven wordt in

beeld gebracht en steeds vergeleken met de ontwikkeling van leerlingen die ‘regulier’ onderwijs

volgen. Daarbij zijn de volgende vragen een leidraad: Wat leren leerlingen binnen het 10-14

onderwijs? Welke verschillen zien we tussen groepen leerlingen in de ontwikkeling van deze

vaardigheden (bijvoorbeeld naar geslacht of naar sociaaleconomische achtergrond)? Welke rol

heeft de ontwikkeling van deze vaardigheden binnen het 10-14 onderwijs op hun latere

ontwikkeling, zoals doorstroom en sociaal-emotionele ontwikkeling in de onderbouw van het

voortgezet onderwijs?

Het onderzoek vindt plaats in gezamenlijkheid tussen docenten, schoolleiders en onderzoekers. Door op 

deze wijze onderzoek en praktijk samen te brengen, wordt het mogelijk om gebruik te maken van elkaars 

expertise en de effecten van de verschillende initiatieven in beeld te brengen. 

De Universiteit Maastricht plaatst regelmatig EAL- en OML-gerelateerde informatie, die voor besturen, 

scholen en leerkrachten relevant kan zijn, in het webtijdschrift  van de Educatieve Agenda Limburg (EAL). 

Ook kunt u op de hoogte blijven van de onderzoeksresultaten door onze  Linkedin pagina te volgen. Naast 

specifieke EAL- en OML-informatie worden via Linkedin ook andere ontwikkelingen in het (Limburgse) 

onderwijs gedeeld. 

Meer informatie over de OML en EAL vindt u  op onze website. 
Tot slot is het mogelijk om u in te schrijven voor de EAL-nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar 

s.zuidema@maastrichtuniversity.nl

https://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen
https://www.linkedin.com/company/educatieve-agenda-limburg
https://www.educatieveagendalimburg.nl
mailto:s.zuidema@maastrichtuniversity.nl



