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VVD
Tijdens de coronacrisis is veel gevraagd van leraren en ouders. Zij moesten het onderwijs in korte 
tijd op afstand, thuis en digitaal verzorgen. Dankzij hun inzet zijn onderwijsachterstanden voor 
leerlingen en studenten zo veel mogelijk beperkt. Dit verdient enorme waardering. Het laat ook zien 
dat het mogelijk is veranderingen door te voeren en het onderwijs anders te organiseren. En dat is 
nodig om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties over voldoende kennis en vaardigheden 
beschikken en de Nederlandse vrije waarden, zoals verankerd in de grondwet en in de universeel 
geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, onderschrijven. Dat is cruciaal, want 
goed onderwijs biedt jongeren de kans op een gelijke start en geeft kennis en vaardigheden mee 
waar mensen de rest van hun leven profijt van hebben.

Te lang was minimale sturing door de overheid in het onderwijs de norm en vonden we het niveau 
met een zes voldoende. Inmiddels stagneert in het basis- en voortgezet onderwijs de kwaliteit, 
waardoor Nederland hier niet meer tot de wereldtop behoort. Dat is op termijn een groot probleem 
als we een welvarend en innovatief land willen blijven. De wereldwijde concurrentie groeit en de 
benodigde kennis en vaardigheden veranderen steeds sneller. Als we willen dat het kapitalisme blijft 
werken voor de mensen, is het niet genoeg om oneerlijke handelspraktijken van andere landen of 
oneigenlijke belastingconstructies van bedrijven aan te pakken. We moeten er ook voor zorgen dat 
mensen de vaardigheden hebben die de komende decennia nodig zijn op de arbeidsmarkt. Daarbij 
horen ook universiteiten in de absolute top van internationale ranglijsten. 

Daarnaast proberen antidemocratische groeperingen en onvrije landen een steeds grotere 
rol te verwerven in onze scholen, en moet eventuele financiering van onze scholen door deze 
groeperingen en onvrije landen te allen tijde inzichtelijk worden gemaakt. Die zijn extra kwetsbaar 
omdat leerlingen van gemengdere achtergronden komen en vanuit huis uit niet altijd de 
Nederlandse taal en vrije waarden meekrijgen. De vrijheid van onderwijs biedt dan soms helaas 
een ingang voor kwaadwillenden om via scholen intolerantie te verspreiden. Alleen een sterke 
overheid kan hier de wederkerigheid herstellen. Met een verbod op financiering van scholen vanuit 
onvrije landen willen we voorkomen dat buitenlandse haatzaaiers onze grondwettelijke vrijheden 
misbruiken om de Nederlandse samenleving te ondermijnen. Uiteindelijk willen we in de Grondwet 
de onderwijsvrijheid ondergeschikt maken aan het discriminatieverbod. De overheid zal dus een 
actievere rol in het onderwijs gaan spelen. De volgende uitgangspunten zijn leidend: 

 • Goed onderwijs is de norm. De overheid biedt excellente scholen en leraren meer geld en 
vrijheid, en treedt op bij slecht of matig onderwijs dat mensen onvoldoende voorbereidt op hun 
werkzame leven. In het uiterste geval kan de overheid een schoolleiding vervangen, een instelling 
sluiten of paal en perk stellen aan opleidingen met weinig perspectief op een baan. 

 • Om kinderen een goede start te laten maken en om onderwijsachterstanden te voorkomen, gaan 
kinderen eerder naar school, bezoeken zij vaker de opvang en beginnen zij eerder met leren. 

 • De overheid garandeert de vrije Nederlandse waarden binnen het onderwijs, door actief in te 
grijpen wanneer antidemocratische groepen de vrijheid van onderwijs misbruiken. 

Vrijheid van onderwijs 
De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Deze vrijheid mag echter niet misbruikt worden om 
Nederlandse waarden te ondermijnen. Dit schaadt het belang van kinderen, ondermijnt hun 
kansen op een goede toekomst en werkt segregatie in de hand. De overheid moet kunnen ingrijpen 
wanneer Nederlandse vrijheden in het geding zijn. De afgelopen jaren heeft de vrije samenleving 
een plek gekregen in het onderwijs door de zogenaamde burgerschapsopdracht van scholen aan 
te scherpen. Ook zijn extra voorwaarden gesteld aan het stichten van nieuwe scholen. Sommige 
instellingen gebruiken de vrijheid van onderwijs echter nog steeds als argument om kinderen 
kwalijke gedachtes te onderwijzen. Om de vrijheid van onderwijs te beschermen, moet deze worden 
gemoderniseerd. De komende jaren zetten we in op: 
 • Een grondwetswijziging die bepaalt dat de vrijheid van onderwijs (artikel 23) het 

gelijkheidsbeginsel (artikel 1) niet mag ondermijnen. 
 • Sneller ingrijpen als vertegenwoordigers van instellingen zich schuldig maken aan 

antiintegratieve, discriminatoire of antidemocratische uitlatingen. Zo korten we de procedure in 
de Wet bescherming namen en graden in Hoger Onderwijs in. 

 • De mogelijkheid om schoolbesturen en directies te schorsen of te ontslaan als een school de 
burgerschapsopdracht niet goed uitvoert. 
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 • Eerder ontslag van schoolbesturen en sluiting van onderwijsinstellingen bij schending van regels, 
zoals het werk van de onderwijsinspectie onmogelijk maken. Binnen het passend onderwijs 
wordt de positie van ouders en leerlingen verbeterd, bijvoorbeeld door uitspraken van een 
geschillencommissie een meer bindend karakter te geven. 

 • Stopzetten van bekostiging bij het vermoeden dat een school zich bezighoudt met de 
verspreiding van anti-integratief, antidemocratisch of anti-rechtsstatelijk gedachtegoed. De Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) breiden we hiervoor uit met democratische 
kernwaarden. 

 • Een verbod op (mede)financiering van onderwijs vanuit onvrije landen en organisaties die onze 
democratische rechtsstaat ondermijnen. 

 • Een verbod op lesmaterialen die kinderen ondemocratische waarden aanleren. De 
onderwijsinspectie beoordeelt vooraf of lesmateriaal in strijd is met de vrije Nederlandse waarden 
en de burgerschapsopdracht. 

 • Acceptatieplicht van leerlingen voor bijzondere scholen. Zo kunnen deze scholen leerlingen niet 
meer weigeren op basis van de levensovertuiging van hun ouders. 

 • Instemmingsrecht van gemeenten bij de oprichting van een nieuwe school. Dit voegt een 
democratisch element toe aan de bestaande verplichting om aan te tonen dat er behoefte is aan 
de nieuwe school. 

 • Ingrijpen door de onderwijsinspectie bij informele onderwijsinstellingen die anti-integratief, 
antidemocratisch of anti-rechtsstatelijk opereren. Dit geldt onder andere voor Turkse 
weekendscholen en informele scholen die grotendeels betaald worden vanuit het buitenland. 

 • Het recht op een vrijstelling van de leerplicht op grond van levensovertuiging (richtingsbezwaren) 
komt te vervallen.  
 

Excellent basis- en middelbaar onderwijs 
Voor excellent onderwijs moet de basis op orde zijn. Die basis wordt gelegd op de basisschool en 
wordt vervolmaakt op de middelbare school. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het onderwijs 
en zijn verschillende maatregelen genomen om de werkdruk te verlagen en de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen. Voor een verdere verbetering van de onderwijskwaliteit is de rol van de leraar 
essentieel. Een goede en bevlogen leraar kan het verschil maken. Het leraarschap verdient daarom 
een hoger aanzien en meer waardering. De afgelopen jaren zijn de salarissen van leraren verhoogd 
en is hun werkdruk verminderd. Aanvullende investeringen zijn nodig om de kwaliteit van het basis- 
en middelbaar onderwijs, en ook de huisvesting van scholen, verder te Verkiezingsprogramma 2021 
-2025 - Onderwijs en Vrijheid 29 verhogen. De komende jaren zetten we in op: 
 • Goed onderwijs als norm. We houden vast aan de mogelijkheid voor de onderwijsinspectie om 

goede scholen te onderscheiden met het oordeel ‘goed’ of ‘excellent’. Als scholen die ‘zeer zwak’ 
of ‘onvoldoende’ scoren weigeren mee te doen aan een herstelopdracht, kan het bestuur of de 
schoolleiding vervangen worden. 

 • Modernisering van het onderwijsprogramma op de basis- en middelbare school, waarbij hogere 
eisen aan de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen de kern vormen en we techniek 
(met speciale aandacht voor vakmanschap), digitalisering en burgerschap toevoegen. Ook krijgen 
scholen de mogelijkheid om leerlingen levensreddende vaardigheden mee te geven. Zodat 
we kinderen goed voorbereiden op een (financieel) zelfstandige succesvolle maatschappelijke 
carrière. 

 • Meer inzicht in de kwaliteit van scholen. In de beoordeling van scholen speelt voortaan de 
eindscore van kinderen mee, zodat ouders kunnen zien of de school van hun kinderen goed 
onderwijs geeft. 

 • Maatwerk waarbij leerlingen vakken op een hoger niveau kunnen volgen en afronden. De 
maatwerkdiploma’s geven toegang tot vervolgonderwijs op een hoger niveau. Ook wordt het 
mogelijk voor (hoogbegaafde) leerlingen om vakken te volgen in het hoger onderwijs. 

 • Recht op bijscholing voor leraren, waarbij ze eens in de twee jaar teruggaan naar de opleiding 
om zich zowel individueel als in teamverband bij te scholen. Starters en zij-instromers krijgen 
gedurende hun eerste drie jaar begeleiding om uitval te voorkomen. Er komt een modulair 
aanbod van lerarenopleidingen dat het mogelijk maakt om flexibel op hbo- en wo-niveau een 
persoonlijk leertraject samen te stellen. 

 • Extra geld voor excellente scholen om activiteiten te organiseren en leraren zich te laten 
ontwikkelen. Slecht presterende scholen moeten eerst de basis op orde krijgen voordat ze zich 
richten op andere activiteiten. 
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 • Een hoger salaris voor excellente leraren om professionele ontwikkeling te stimuleren. 
 • Aantrekkelijker maken van leraarschap in combinatie met een andere baan. Daarnaast stijgt het 

toegestane aantal gastlessen per week naar acht uur, zodat kinderen ook leren van mensen met 
ervaring uit de praktijk. 

 • De mogelijkheid om binnen de lerarenopleiding te specialiseren in onderwijs aan jongere of 
oudere kinderen, om zo onnodige uitval van studenten te voorkomen. De instroomeisen blijven 
gelijk. 

 • Het stimuleren van leraren om voltijd te werken om het lerarentekort tegen te gaan. Dit doen 
we door middel van een werkbonus, waarbij we de inkomstenbelasting verlagen om mensen te 
stimuleren meer te gaan werken. Voor- en buitenschoolse opvang 

 • Verlaging van de leerplicht naar vier jaar om leerachterstand bij jonge kinderen te voorkomen. 
 • De mogelijkheid voor goed presterende basisscholen om onderwijstijden aan te passen. Ook 

basisscholen die aantoonbaar hebben bewezen deze extra verantwoordelijkheid aan te kunnen 
komen hiervoor in aanmerking. Dit biedt meer flexibiliteit aan scholen en ouders. De totale 
verplichte lestijd blijft gelijk. 

 • Verplichting voor basisscholen om vervangende opvang te regelen voor kinderen als er sprake is 
van wachtlijsten bij de buitenschoolse opvang. Ook tijdens schoolvakanties moet het voor ouders 
mogelijk zijn om opvang voor hun kinderen te regelen. 

 • Een hogere overheidsbijdrage in de kosten van kinderopvang. Hierdoor wordt de opvang 
goedkoper en aantrekkelijker. De kinderopvang krijgt vanaf het tweede jaar een meer educatief 
karakter.  
 

Excellent vervolgonderwijs (mbo/hbo/wo) 
Studeren is de beste investering in jezelf. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in onderwijs. 
Daarbij zijn kwaliteitsafspraken met onderwijsinstellingen gemaakt, met financiële consequenties 
als zij deze afspraken niet nakomen. Ook dankzij het studievoorschot komt er meer geld vrij 
voor investeringen in onderwijskwaliteit. Daarbij is het van belang dat er meer ruimte komt voor 
excellente studies en studenten. Daarnaast is er in veel sectoren een grote vraag naar goede 
vakmensen, terwijl het aantal studenten in de bijpassende opleidingen achterblijft. Beroepen 
veranderen bovendien snel, waardoor het onderwijs nog te vaak achterloopt op de praktijk van 
de werkvloer. De afgelopen periode is daarom geïnvesteerd in samenwerking tussen scholen 
en het bedrijfsleven. Zo is het makkelijker geworden om een bedrijfsschool te starten, leiden 
mboinstellingen samen met bedrijven studenten beter op voor de arbeidsmarkt en kunnen 
studenten hun kennis sneller in de praktijk brengen. De komende jaren zetten we in op: 
 • Een grotere rol voor kwaliteit als criterium bij de bekostiging van het hoger onderwijs en 

middelbaar beroepsonderwijs. Bekostiging wordt hiermee minder afhankelijk van het aantal 
studenten. Dit leidt tot minder onderwijsfabrieken en meer financiering voor excellente 
opleidingen en onderzoek. Als er sprake is van doorgeschoten bureaucratie dan wordt dit 
aangepakt, waarbij we hechten aan medezeggenschap van studenten en medewerkers binnen 
onderwijsinstellingen. 

 • Behoud van het sociaal leenstelsel. Zo blijft het hoger onderwijs laagdrempelig, rechtvaardig 
én toegankelijk voor iedereen. Voor studenten uit gezinnen met een lager inkomen blijft de 
aanvullende beurs beschikbaar, zodat iedereen kan studeren. Het uitgangspunt is dat als een 
opleiding tot een hoger inkomen leidt, je een eerlijk aandeel van de kosten terugbetaalt. Daarom 
lost een oud- student de lening af naar draagkracht en blijven de rentepercentages laag. De 
opbrengst van het sociaal leenstelsel wordt geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs. De besteding van het geld moet voor studenten eenvoudiger controleerbaar zijn. 

 • Die terugsluis wordt simpel en transparant vormgegeven zodat studenten zicht hebben op wat 
er met het geld gebeurt. Een goede match tussen student en opleiding, door behoud van de 
vrijheid voor instellingen om selectie aan de poort en het bindend studieadvies toe te passen. Bij 
sommige vwo-leerlingen past een hoger beroepsopleiding beter dan een universitaire studie. 

 • Experimenten met een persoonlijk studietegoed (leerrechten). De student mag hierbij zijn 
persoonlijke ‘bekostiging’ meenemen naar de studie van zijn of haar keuze, zowel binnen het 
bekostigde als private onderwijs. Zo krijgt de student meer regie over studiekeuze en tempo. 

 • Een strategie om internationaal talent te trekken naar, te binden aan, en zo te behouden 
voor Nederland. Internationale alumni leveren een netto bijdrage aan onze maatschappij en 
kenniseconomie. De strategie wordt vastgesteld samen met onderwijsinstellingen, waarbij 
regionaal maatwerk het uitgangspunt is. Doel is om kansrijke internationalisering te versterken en 
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uitwassen tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het kunnen maximeren van het aantal buitenlandse 
studenten per opleiding. 

 • De mogelijkheid om buitenlandse studenten te weren op grond van nationale veiligheid 
bij studies waar strategische kennis verworven kan worden. De overheid zal deze studenten 
screenen. 

 • Meer bekostiging voor bèta en technische studies op universiteiten, hogescholen en het 
middelbaar beroepsonderwijs. Mbo-instellingen ontvangen extra geld als ze studenten opleiden 
voor sectoren waar te weinig arbeidskrachten voor zijn. 

 • Bindende afspraken met hogescholen over hun opleidingsaanbod, voor een betere aansluiting 
op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. 

 • Een lager collegegeld in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij 
opleidingen die mensen klaarstomen voor een sector waarin tekorten op de arbeidsmarkt 
bestaan. We stimuleren het volgen van een tweede studie. Daarom komt er een maximum aan 
collegegeld voor mensen die een tweede studie willen volgen. 

 • Stopzetten van mbo-studies met onvoldoende arbeidsmarktperspectief en strengere 
arbeidsmarktcriteria bij het starten van een nieuwe opleiding. 

 • Bekostiging van bedrijfsscholen deels vanuit de overheid. Zo kunnen bedrijven zelf investeren in 
hun opleidingsbehoefte. 

 • Behoud van financiële steun voor mkb’ers die beroepsbegeleidende (BBL) leerplaatsen 
aanbieden. Ook stimuleren we studieplekken voor MBO- en HBO-studenten bij het mkb, met 
daarbij speciale aandacht voor plekken in bedrijfsverzamelgebouwen. 

 • Meer aandacht binnen beroepsopleidingen voor het starten, voortzetten of overnemen van een 
onderneming zodat studenten goede ideeën ook zelf kunnen omzetten in de praktijk. 

Flexibel en modern onderwijs 
De coronacrisis heeft laten zien hoe flexibel het Nederlandse onderwijs kan zijn. In korte tijd kreeg 
de onderwijssector het voor elkaar om kwalitatief goed digitaal onderwijs te geven op verschillende 
niveaus, van het basisonderwijs tot aan het hoger onderwijs. Door de grote inzet van leraren en 
ouders zijn onderwijsachterstanden voor leerlingen en studenten beperkt. Deze modernisering moet 
voortgezet worden. Het onderwijs heeft tijdens de coronacrisis bewezen dat leerlingen onderwijs op 
maat kunnen krijgen. Dat is belangrijk, want niet elke leerling ontwikkelt zich in hetzelfde tempo. 
Daarom is het van belang dat het onderwijs flexibel kan inspelen op de persoonlijke wensen en 
talenten van leerlingen en de ontwikkelingen in de maatschappij. Omdat kennis en vaardigheden 
steeds sneller verouderen, is het ook van belang dat later in het leven bij of omscholing plaatsvindt. 
De komende jaren zetten we in op: 
 • Moderniseren van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) om 

flexibeler hoger onderwijs in Nederland mogelijk te maken. Dit vergemakkelijkt het volgen van 
vakken bij meerdere instellingen, de accreditatie van online onderwijs, de mogelijkheid om 
online en fysiek onderwijs te combineren en creëert meer mogelijkheden voor werkenden om 
zich via Leven Lang Ontwikkelen-modules bij te scholen. Bij de modernisering van de WHW 
hoort ook een kwaliteitsborging die ruimte biedt voor innovatie. We werken toe naar een externe 
accreditatie van de instellingskwaliteitszorg, waarbij de positie van studenten, het afnemend 
werkveld en permanente verbetering voor opleidingen centraal staan. 

 • Aanpassing van het onderwijs aan moderne technieken, door digitale vaardigheden onderdeel 
van het onderwijsprogramma te maken. Daarbij komt expliciet aandacht voor digitale platforms 
zoals sociale media, de gevolgen van gebruik voor persoonlijke data, kritisch beschouwen van 
aangeboden informatie, hoe je online communiceert en hoe je veilig online acteert. Zo worden 
kinderen weerbaarder tegen online beïnvloeding en privacyschending. Daarnaast kunnen 
leerlingen extra uitleg krijgen via door gespecialiseerde leraren gemaakte instructiefilmpjes. 

 • De verplichting voor mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten om meer hoorcolleges op 
een voor studenten toegankelijke manier online aan te bieden. 

 • Digitale proefcolleges door mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten zodat aankomende 
studenten vaker meteen een studie kiezen die bij hen past. 

 • Digitaal onderwijs voor zieke leerlingen of leerlingen met een lichamelijke beperking. 
Hoogbegaafde leerlingen krijgen ook deze mogelijkheid als zij dat willen. Het samenwerkings-
verband van scholen waar de leerling ingeschreven staat, is verantwoordelijk voor het geven van 
deze lessen. 

 • De mogelijkheid om het collegegeldkrediet in één keer op te nemen om een dure studie in het 
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buitenland te betalen. Ook wordt het mogelijk om onder voorwaarden een beperkt voorschot op 
het studievoorschot te nemen. Leven lang ontwikkelen 

 • De mogelijkheid om bij alle opleidingen per studiepunt te betalen en zo makkelijker een 
opleiding met een baan te combineren. 

 • Een persoonlijke leerrekening voor iedere werknemer om scholing mee te betalen. Deze 
leerrekening bestaat uit bijdragen van de overheid en werkgever. De overheid stelt meer Leven 
Lang Ontwikkelen-budgetten, zoals het levenlanglerenkrediet, open voor BBL-opleidingen en 
de derde leerweg. Ook voor ZZP’ers maken we scholing aantrekkelijker, bijvoorbeeld via het 
STAP-budget. 

 • Vrijstelling binnen een studie bij opgedane praktijkkennis. Dit haalt drempels weg voor 
werkenden met aantoonbare kennis die zich willen bijscholen. 

 • Mogelijkheden voor omscholing via Leven Lang Ontwikkelen-modules door zowel bekostigde als 
private mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. 

 • Openstelling van relevante onderwijssubsidies voor bedrijven, die dan bijvoorbeeld zelf docenten 
voor bedrijfsscholen kunnen opleiden. 

 • Verruimen van de werkkostenregeling waardoor werkgevers meer mogelijkheden krijgen om te 
investeren in scholing van hun werknemers. Ook voor senioren moet het aantrekkelijk blijven om 
via Leven Lang Ontwikkelen zichzelf te ontwikkelen  

Dagschool 
Als liberalen willen we het voor mensen makkelijk maken om een volledige week te werken. Dat 
is niet omdat we denken dat geld verdienen de enige voorwaarde voor een gelukkig leven is. Een 
betaalde baan geeft mensen vrijheid en zelfstandigheid en is een plek waar je mensen ontmoet 
en dingen meemaakt. Helaas helpt de overheid dan niet altijd mee, zeker bij jonge ouders. Vaak 
moeten zij hun werktijden maar aanpassen aan de schooltijden. Los het als ouder maar op, als op 
woensdag rond het middaguur de schoolbel gaat en je een drukke baan hebt. Of als je een eigen 
bedrijf hebt en klanten niet kunnen wachten. Een logische oplossing is een dagschool die de vrijheid 
heeft om lestijden aan te passen aan de werktijden van ouders. Dan brengen ouders hun kind in de 
ochtend en kunnen ze hun zoon of dochter aan het einde van de werkdag weer ophalen. Opvang 
kan op school plaatsvinden, maar ook via afspraken met gastouders, sport- en muziekverenigingen 
of buitenschoolse opvang op een andere locatie.  De opvang van jonge kinderen kan tegelijkertijd 
een meer educatief karakter krijgen, waarbij kinderen vanaf het tweede levensjaar voorzichtig 
beginnen met leren. Dit helpt kinderen om een goede start te maken, waardoor basisscholen meer 
tijd hebben om bijvoorbeeld het taal- en rekenniveau van kinderen te verhogen. Om in de toekomst 
de knapste koppen van de wereld af te leveren, moeten we al vroeg beginnen. 
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CDA
Corona heeft het leven van jongeren op zijn kop gezet. Van de ene op de andere dag gingen scholen 
dicht en zaten de meeste jongeren thuis. Stappen of sporten zat er even niet in en veel jongeren 
verloren hun eerste baan of bijbaantje. Als samenleving deden we een groot beroep op hun 
solidariteit: om de ouderen en kwetsbaren te beschermen leverden de jongeren veel van hun vrijheid 
in. Alles op alles zetten om te voorkomen dat de jongeren van nu opgroeien als de corona generatie 
van later Die solidariteit vraagt ook dat we met elkaar alles op alles moeten zetten om te voorkomen 
dat de jongeren van nu opgroeien als de coronageneratie die straks veel minder kansen krijgt dan 
de generaties voor hen. Ook al voor corona hadden veel jongeren het gevoel klem te zitten voordat 
ze van start gaan met hun eigen leven. Ze moeten schulden maken om door te leren en een vaste 
baan of een eigen woning is voor velen onbereikbaar geworden. De overstap naar zelfstandigheid 
of het starten van een eigen gezin zijn daardoor veel zwaarder dan voor veel generaties voor hen. 
Meer dan voorheen groeien jongeren op in gescheiden werelden. Na de basisschool kom je buiten 
je eigen bubbel steeds minder mensen tegen met een andere achtergrond. Dat is niet goed. In de 
coöperatieve samenleving hebben we elkaar altijd nodig en zijn gedeelde ervaringen belangrijk om 
het idee levend te houden dat we één gemeenschap vormen. Nieuwe ontmoetingen zijn ook een 
belangrijk wapen in de strijd tegen de toenemende eenzaamheid onder jongeren. 

 • Wij willen een nieuwe basisbeurs in de plaats van het huidige leenstelsel. Zo zorgen we dat alle 
jongeren weer de kans krijgen om zonder aarzelingen of belemmeringen door te leren in een vak 
of een studie. 

 • Wij vragen aandacht voor jongeren die in coronatijd achterstanden hebben opgelopen of geen 
stage konden lopen. Zeker voor veel kwetsbare jongeren is het sluiten van de scholen extra 
zwaar geweest vanwege persoonlijke problemen of de thuissituatie. Met zomerscholen en een 
goede begeleiding bij doorstroming kunnen we de schade voor hen beperken. Wij komen met 
een plan voor een volwaardige nationale diensttijd voor alle jongeren tussen de 16 en 20 jaar. 
Jongeren gaan met elkaar aan de slag en leren hoe mooi en belangrijk het is om je in te zetten 
voor een ander en de samenleving. Dat kan bij Defensie maar ook bij maatschappelijke projecten 
op het terrein van zorg, welzijn, veiligheid, natuur en klimaat. Voor voortijdige schoolverlaters of 
probleemjongeren kan de diensttijd een impuls zijn om een nieuwe weg in te slaan. 

 • Ook in het onderwijs vinden wij het belangrijk dat jongeren buiten hun eigen bubbels elkaar 
blijven tegenkomen. Daarom willen we naast de Europese Erasmus projecten ieder jaar een 
landelijke Erasmus week, waarin leerlingen van verschillende soorten middelbaar onderwijs van 
school wisselen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te leren kennen.  

Goed onderwijs dat iedereen gelijke kansen biedt  
Als we één woord uit het woordenboek kunnen schrappen is dat het woord ‘afgestudeerd’. In een 
wereld die razendsnel verandert en steeds meer draait om kennis en informatie leren we elke dag 
bij. Dat doen we op scholen en universiteiten, maar net zo goed thuis, in de digitale wereld en op 
het werk. Leren doen we vanaf de eerste dag van ons leven, om de wereld om ons heen te snappen 
en om te kunnen gaan met veranderingen. Kennis, vakmanschap en vaardigheden zijn de basis om 
mee te kunnen doen in de samenleving en je eigen talenten volop te benutten. De zorg voor goed 
onderwijs begint met een groot respect voor het vak en het gezag van de leraar. Het vraagt ook dat 
we belemmeringen om te leren en door te leren wegnemen en scholieren en studenten de tijd en 
ruimte geven om hun eigen weg te vinden. In een wereld die razendsnel verandert leren we elke dag 
bij.

Wij zijn bezorgd over de dalende leesvaardigheid onder scholieren en de hoge mate van 
laaggeletterdheid in ons land. Wij leggen de lat omhoog en versterken het onderwijs in 
kernvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Op de arbeidsmarkt is leren en werken voor steeds 
meer beroepen een vanzelfsprekende combinatie. In heel veel beroepen en functies blijven we leren 
om te zorgen dat we altijd beschikken over de kennis, het vakmanschap en de vaardigheden die 
nodig zijn. De wetenschap is de gids in een wereld die we nog niet kennen. Onze universiteiten en 
onderzoeksinstituten behoren tot de wereldtop en die positie danken we mede aan de intensieve 
samenwerking tussen het onderwijs, bedrijven en de overheid. 
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 • Wij willen eerherstel voor het gezag en respect voor leerkrachten. Voor de belangrijke bijdrage die 
zij leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren verdienen zij meer waardering voor hun 
vakmanschap. Wij gaan ervan uit dat het opvoeden van kinderen en jongeren in de eerste plaats 
een taak van de ouders is.

 • Meer waardering voor de leerkracht en docent vraagt om meer tijd en ruimte voor 
lesontwikkeling en verdere professionele ontwikkeling, minder administratieve voorschriften 
en een goed salaris, dat meer ruimte biedt voor beloning van extra inzet. Wij willen onder meer 
gerichte programma’s voor zij-instromers en uitstromers, een uitloopschaal voor een senior 
leraar en een toeslag voor leraren in het speciaal onderwijs of in wijken met veel kinderen met 
leerachterstanden.

 • Om meer studenten voor het vak van leraar te interesseren, behouden we de halvering van 
het collegegeld voor alle lerarenopleidingen in het eerste jaar en willen wij een fatsoenlijke 
stagevergoeding voor alle studenten van lerarenopleidingen, die door het lerarentekort al tijdens 
hun opleiding voor de klas staan.

 • We stimuleren de samenwerking of het samengaan van lerarenopleidingen in een regio tot 
hoogwaardige onderwijsacademies. Dit verhoogt de kwaliteit en biedt meer ruimte voor 
specialisatie in het onderwijs aan verschillende leeftijdsgroepen of aan kinderen met een 
achterstand. 

 • De rol van de schoolleider is van groot belang voor hoe de school in totaliteit presteert. We geven 
extra ruimte aan schoolleiders om jaarlijks bij te scholen en hun vaardigheden op peil te houden.

 • De nieuwe regeling voor de kinderopvang biedt nieuwe mogelijkheden om achterstanden in 
taal en ontwikkeling terug te dringen voordat de kinderen naar de basisschool gaan. Wij bieden 
basisscholen de ruimte voor een ‘groep nul’, waarbij kinderen vanaf hun derde jaar al een paar 
dagen per week naar school gaan. 

 • De dalende leesvaardigheid onder scholieren is een van de grootste opgaven voor het onderwijs 
in de komende jaren. De helft van de jongeren vindt lezen tijdverspilling. Wij versterken het 
leesonderwijs en willen een onderwijsbreed leesoffensief om achterstanden weg te werken en 
de ‘lol in lezen’ terug te krijgen. Voorlezen - thuis en op school - moet meer aandacht krijgen. 
Bovendien willen wij een structurele aanpak van de laaggeletterdheid en een analyse van het 
onderwijscurriculum in primair en voortgezet onderwijs. Taalvaardigheid dient het uitgangspunt 
te zijn, waarbij in het voortgezet onderwijs veel meer aandacht moet gaan naar het inhoudelijk 
begrip van teksten.

 • Nu al hebben 2,5 miljoen mensen in ons land in het dagelijks leven moeite met lezen en 
schrijven. Daarmee is ook de laaggeletterdheid veel te hoog. Het zet mensen onterecht op 
achterstand en leidt tot een nieuwe tweedeling in de samenleving. Wij maken ook hier een forse 
slag om dit probleem terug te dringen met innovatieve taalprogramma’s en laagdrempelige 
hulpverlening via gemeenten en op de werkvloer. 

 • Het onderwijs moet kinderen gelijke kansen bieden om het beste uit zichzelf te halen. Wij willen 
dan ook voorkomen dat een deel van de kinderen meer kansen krijgt, omdat ouders voor veel 
geld bijles kunnen betalen. Als een kind bijles nodig heeft, moet die ondersteuning altijd via het 
regulier onderwijs worden geboden. 

 • Om te voorkomen dat laatbloeiers door een verkeerde keuze onvoldoende tot hun recht komen, 
willen wij in het middelbaar onderwijs meer ruimte voor gecombineerde schooladviezen en 
verlengde brugklassen. Drempels om tussentijds over te stappen naar een andere opleiding 
worden weggenomen. 

 • Wij willen voorkomen dat leerlingen met een belemmering als dyslexie worden afgerekend op 
wat ze niet goed kunnen. Daarom introduceren wij vrijstellingen, waarmee je voor kernvakken op 
een passend niveau eindexamen kunt doen. 

 • De invoering van het passend onderwijs heeft nog niet alle problemen opgelost voor kinderen 
die op school meer ondersteuning nodig hebben. Veel gaat goed, maar het moet nog beter. 
Zo wordt nog te veel gedacht in regels en structuren in plaats van wat het kind echt nodig 
heeft. Daarom willen wij meer hulpverleners in de klas en een doorzettingsmacht door een 
regievoerder die pas loslaat als het kind de hulp krijgt die nodig is. Samenwerkingsverbanden die 
geld oppotten in plaats van aan zorg besteden worden gekort. 

 • Bij het passend onderwijs is het belangrijk is om school en zorg onder één dak te hebben, zodat 
er direct begeleiding is voor de leerlingen. We willen meer faciliteiten zoals hulpverleners in de 
klas die samenwerken met de leerkracht en andere onderwijsprofessionals. 
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 • Wij willen in het passend onderwijs doorzettingsmacht creëren door een regie- voerder die pas 
loslaat als het kind de hulp krijgt die nodig is. Ouders hebben daarin echter het laatste woord en 
krijgen derhalve instemmingsrecht voordat deze regievoerder een besluit neemt. Schoolbesturen 
en samenwerkingsverbanden krijgen altijd een ultieme mogelijkheid om naar voorstel van de 
regievoerder het onderwijs voor het betreffende kind of jongere écht passend te maken.

 • Het vakmanschap en de technische vaardigheden die jongeren leren op het VMBO en MBO zijn 
onmisbaar in deze tijd. Het grote tekort aan stageplaatsen vraagt om gerichte samenwerking van 
het onderwijs, brancheorganisaties en het MKB. 

 • Wij willen de doorstroming vanuit het MBO naar de succesvolle associate degreeprogramma’s op 
HBO-niveau verruimen en we kijken strenger naar het aanbod van opleidingen waar weinig vraag 
naar is op de arbeidsmarkt. Ook willen wij een beroepsgerichte variant van de HAVO, gericht op 
sectoren met voorzienbare tekorten als de zorg, onderwijs en techniek. 

 • Wij voeren een basisbeurs voor studenten in zodat alle jongeren weer kunnen doorleren zonder 
grote schulden te maken. De basisbeurs geldt voor de bachelorfase en maakt een onderscheid 
tussen thuis- en uitwonende studenten. De invoering gaat niet ten koste van de extra 
onderwijsmiddelen voor het hoger onderwijs en de OV-studentenkaart blijft behouden. 

 • Wij blijven studenten en scholieren de ruimte bieden voor activiteiten naast je opleiding. Juist 
die brede vorming is de kracht van ons onderwijs. Om de werkdruk voor studenten te verlagen 
maken we in de bekostiging van het hoger onderwijs meer ruimte voor financiering per 
studiepunt. 

 • Het Nederlands wetenschappelijk onderzoek is van wereldklasse. Toch blijven onze investeringen 
in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek achter bij de Europese doelstelling van 2,5% BBP. 
Het Nationale Groeifonds kan een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe investeringen. 

 • Om het belang van wetenschappelijk onderzoek te versterken voeren we een nieuw systeem in 
van een eigen werkkapitaal voor jonge onderzoekers en hoogleraren. Hiermee zorgen we dat 
ook in de toekomst voldoende ruimte kan worden gegeven aan de financiering van ongebonden 
fundamenteel onderzoek in alle wetenschappelijke disciplines. 

 • De vrijheid van onderwijs staat onder druk en wordt steeds verder ingeperkt. Wij staan pal voor 
de vrije keuze van ouders om de school te kiezen die past bij de opvoeding van hun kinderen. 
Met een goed toezicht op kwaliteitseisen en strenge handhaving zorgen we dat kinderen op elke 
school goed onderwijs krijgen. Daarmee beschermen wij de ruimte voor bijzondere scholen om 
zelf invulling te geven aan het onderwijs op basis van godsdienst of levensovertuiging. 

 • We treden streng op tegen scholen die via het onderwijs onverdraagzaamheid, 
antidemocratische ideeën of een afkeer van de Nederlandse samenleving doorgeven. 
‘Burgerschap, democratie en rechtsstaat’ worden voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs 
een apart onderdeel van het eindexamen. Dat vraagt ook om extra aandacht voor dit thema in de 
opleiding en bijscholing van leraren. 

 • Kinderen horen in een veilige omgeving naar school te gaan. Zij moeten daarbij alle ruimte 
krijgen om zichzelf te zijn. Daarom wordt op alle scholen seksuele diversiteit onderwezen.

 • Wij steunen de Zeeland-wet waarmee kleinere scholen meer ruimte krijgen om financieringsstro-
men voor onderwijs en kinderopvang samen te voegen. Wij zijn tegen een verdere aanscherping 
van de opheffingsnormen voor kleine scholen en willen de kleine scholentoeslag behouden. 

 • Wij vinden een goede spreiding van scholen en onderwijsinstellingen in het middelbaar en 
hoger onderwijs van groot belang om te voorkomen dat jongeren wegtrekken. Zeker in het 
beroepsonderwijs vormt een school een vestigingsfactor voor nieuwe economische activiteit. 

 • Internationalisering van het onderwijs is voor ons geen doel op zich, maar moet van meerwaarde 
zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, de vorming van de student of de 
veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Onderwijs in het Engels mag er niet toe leiden dat 
specifieke Nederlandse vraagstukken niet meer worden bestudeerd of gedoceerd. Als regel 
willen wij dat aan universiteiten de bachelorfase in beginsel in het Nederlands wordt gegeven. De 
masteropleiding kan aansluiten bij de gangbare taal in het vakgebied. 

 • Duitsland en Frankrijk zijn grote buurlanden en belangrijke handelspartners voor ons 
bedrijfsleven. Daarom willen wij meer aandacht voor de Duitse en Franse taal in het voortgezet 
en hoger onderwijs en meer uitwisselingen voor scholieren. 

 • Samen met de sociale partners en onderwijsinstellingen maken we een ambitieuze agenda voor 
de introductie van leerrechten voor iedere werknemer. Met deze leerrechten kun je gedurende 
je hele loopbaan je kennis en vaardigheden op peil houden en omscholen als dat nodig is. 
De overheid levert een specifieke bijdrage aan de opbouw van de leerrechten voor lager- en 
middelbaaropgeleiden.
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 • De coronacrisis heeft een geweldige impuls gegeven aan het online-onderwijs. Wij willen deze 
ontwikkeling versterken en de kwaliteit van het online-onderwijs vergroten. Leerkrachten moeten 
extra tijd krijgen om de omschakeling naar het online-onderwijs goed vorm te kunnen geven. 

 • Voor het basisonderwijs richten we een digitale school op, waarmee zieke kinderen of thuiszitters 
vanuit huis de lessen kunnen blijven volgen in de belangrijkste vakken. 

 • Er moet een landelijk programma komen voor digitaliseringsonderwijs voor ouderen en 
eenzamen

 • Een eerlijke economie Overheid, sociale partners en onderwijsinstellingen komen gezamenlijk 
tot een ambitieuze aanpak voor een stelsel van leerrechten. Hiermee kun je zelf de benodigde 
kennis en vaardigheden op peil houden en omscholen als dat nodig is. Afspraken over 
scholing en de opbouw van leerrechten worden een vast onderdeel van arbeidscontracten en 
cao-onderhandelingen. Als onderdeel van de leerrechtenaanpak kan iedere werkende op elk 
moment met behulp van een kennis APK online een persoonlijk advies aanvragen over scholing 
en de kansen om je verder te ontwikkelen. 

 • De inzet van leerrechten als instrument om ook na je schooltijd te blijven leren en je te blijven 
ontwikkelen, biedt instellingen in het MBO, HBO en WO de kans om naast het reguliere 
onderwijs een aparte bovenbouw voor volwassenenonderwijs te starten. Digitale cursussen en 
leren op de werkplek bieden ook de ruimte voor nieuwe aanbieders en nieuwe leermethoden. 

 • Wij stimuleren de samenwerking van gemeenten, UWV, uitzendbureaus en onderwijsinstellin-
gen voor een betere begeleiding van werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt. Een breed 
aanbod van stageplekken, regulier werk, tijdelijk werk, een basisbaan of scholing zorgt ervoor dat 
iedereen mee kan doen. De link met de gemeentelijke hulp voor armoede en schulden ligt voor 
de hand. 
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D66
Vrij zijn begint met onderwijs
Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht
kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten
ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de
vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds
sneller verandert. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en
wendbare economie die vandaag en morgen welvaart levert.

Maar deze katalysator voor de kenniseconomie stokt. Het lerarentekort groeit, de werkdruk onder 
leraren neemt toe. En de harde waarheid is dat de schoolprestaties van Nederlandse kinderen de 
laatste jaren steeds verder weg zakken. Nog zorgelijker is dat de ongelijkheid in het Nederlandse 
onderwijssysteem toeneemt, zelfs sterker dan in de landen om ons heen. De emancipatiemotor 
hapert: we slagen er steeds minder goed in gelijke kansen te geven aan kinderen met kansrijke of 
kansarme ouders, uit sterke of zwakke wijken, met een verleden in Nederland of ergens anders. 
Daarom wil D66 een grote verandering teweeg brengen in onze scholen, mbo’s, hogescholen en 
universiteiten. Niet met een systeemverandering, niet met een Haagse blauwdruk, maar door breed 
te investeren in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
 • We geven de ruimte, het vertrouwen en de middelen aan de professionals in de sector: de 

leraren. Door schotten en regels in te wisselen voor zeggenschap en vertrouwen. Van keurslijf naar 
maatwerk. Zo nemen we afscheid van starre systemen, te vroege selectie en keuzestress.

 • We pakken de kansenongelijkheid aan door bij de basis te beginnen. Met vier dagen per week 
gratis kinderopvang voor elk kind, zodat ouders de vrijheid hebben om naast het zorgen ook te 
werken. Ieder kind krijgt een ‘rijke’ schooldag, met opvang, een gezonde lunch, sport en cultuur.

 • We geven meer budget aan scholen met kansarme leerlingen, meer geld voor inclusief onderwijs.
 • We zorgen dat elk kind later dan nu mag kiezen welke richting het opgaat, en de ruimte krijgt 

voor een eigen leerpad dat afgestemd is op de optimale ontwikkeling van het kind. We zorgen 
voor nieuwe kansen op elke leeftijd, investeren in geletterdheid en staan pal voor het behoud van 
bibliotheken.

 • We investeren in kansen voor álle studenten, van mbo tot hbo tot universiteit. Onderwijs 
van goede kwaliteit is onderwijs dat het beste uit de student haalt. We geven studenten de 
mogelijkheid om te stapelen, door te stromen en internationale ervaring op te doen. Studenten 
krijgen bovendien een betere financiële positie, door een uitbreiding van de studiebeurs. 

 • We stoppen de race om het schaarse onderzoeksgeld en investeren weer in een bloeiende 
wetenschap. Met een vaste, hogere bijdrage én voldoende financiering voor hoogwaardig 
onderwijs. De docent speelt hierin een cruciale rol. Die krijgt dan ook voldoende ruimte voor 
begeleiding van studenten en voor eigen ontwikkeling, in onderzoek of in een ander carrièrepad 
binnen de universiteit. De realisatie van deze plannen vergt een langere periode dan vier jaar. 
Het is een zaak van de lange adem. Maar het is de hoogste tijd om deze weg in te slaan. Met 
meer vertrouwen in de leraar, hoge kwaliteit van onderwijs en de beste kansen voor individuele 
ontwikkeling, brengen wij het onderwijs weer op de plaats waar het hoort te staan: op een 
voetstuk in de samenleving.

 
 
Een rijke schooldag voor ieder kind
Onderzoek na onderzoek laat zien dat scheidslijnen zich in de samenleving al in het onderwijs 
aftekenen. De kansenongelijkheid wordt versterkt na schooltijd: word je voorgelezen, krijg je hulp bij 
huiswerk en ga je ook naar sport- of muziekles, of niet? Deze verschillen worden alleen maar groter. 
Daarom is het nu tijd voor verandering, zodat we alle kinderen een betere basis meegeven voor een 
betere toekomst. We willen dat elk kind en elke jongere van 0 tot 18 jaar vanaf het eerste begin de 
ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Gratis kinderopvang als beste start
 • De kinderopvang wordt een plek waar kinderen zich spelend kunnen ontwikkelen. Zo werken we 

aan een kansrijke start en voorkomen we achterstanden.
 • Elk kind krijgt recht op vier dagen per week gratis kinderopvang, aansluitend op het 

ouderschapsverlof. Dat geeft ouders de vrijheid om naast het opvoeden ook te werken. De gratis 
kinderopvang betalen we deels uit het laten vervallen van de kinderopvangtoeslag. Zo hoeft geld 
niet ingewikkeld te worden rondgepompt.
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 • De huidige opvang, voorschoolse educatie en peuterspeelzaal worden samengevoegd tot één 
kinderopvang van hoge kwaliteit, waarbij gespecialiseerd personeel al in een heel vroeg stadium 
ontwikkelingsachterstanden en -voorsprongen herkent. We werken toe naar gedeelde locaties 
van de kinderopvang en de basisschool. Zo worden alle kinderen bereikt, groeien ze samen op en 
leren ze van elkaar.

 • Bij de kinderopvang staat de ontwikkeling van het kind centraal. Elk kind krijgt spelenderwijs 
voorschoolse educatie. Dat betekent dus geen kleutertoetsen maar een stimulerende, taalrijke 
omgeving.

 • We zorgen voor extra financiering voor kinderen met risico op leerachterstanden, bijvoorbeeld 
met extra taalonderwijs, én voor talentvolle kinderen die juist behoefte hebben aan meer 
uitdaging.

 • De kinderopvang krijgt ruime openingstijden, zodat deze aansluiten op het moderne gezinsleven.
 • Er komt één gezamenlijke inspectie voor onderwijs en opvang, zodat deze aansluit bij de 

doorlopende leerlijn van het kind. 

Een rijke schooldag
Elke leerling verdient de kans om zijn of haar talenten te ontdekken en gezond op te groeien. Op
een schooldag krijgen leerlingen een dagdeel les van een topleraar. Maar daar houdt het niet op.
Elke leerling krijgt op een rijke schooldag bijvoorbeeld ook sport-, muziek- of theaterles. Dat de 
schooldag langer is, geeft ouders meer vrijheid om opvoeding met werk te combineren. En zo 
bieden we elke leerling een springplank voor ontwikkeling.
 • We bieden elk kind de kans om mee te doen aan sport, cultuur, muziek of het ontdekken van 

techniek en natuur. Scholen krijgen middelen om hiervoor vakdocenten in te zetten en werken 
nauw samen met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We geven ook elk kind het recht op 
een gezonde lunch en fruit. We stimuleren een gezonde leefstijl en daarmee gezond opgroeien. 
Alle activiteiten worden zoveel mogelijk op en via de school en de opvang aangeboden.

 • Scholen met meer kansarme leerlingen krijgen een hoger budget. Het geld kunnen zij gebruiken 
voor het verkleinen van klassen, het aannemen van ervaren leraren of het aanbieden van 
extra taal- of bijles. Zo verbeteren we de kwaliteit op deze scholen en maken we de scholen 
aantrekkelijk voor alle leerlingen. Leraar en leerlingen gedijen beter in kleinere klassen. Er dient 
een meerjarenplan te komen om de (maximale) klassengrootte substantieel te verlagen naar 23 
leerlingen per klas.

 • Middelbare scholen geven we de ruimte om ook stages, huiswerkbegeleiding en examentraining 
tot integraal onderdeel van het programma te kunnen maken.

 • Er komt één wet op funderend onderwijs. Die wet zorgt er voor dat de kinderopvang, 
basisscholen en middelbare scholen makkelijker kunnen samenwerken. Faciliteiten zoals 
gebouwen worden gedeeld.

 • Voor leerlingen van Topsport Talentscholen (LOOT) en andere leerlingen met uitzonderlijke  
talenten moet flexibel met onderwijstijd- en doelen worden omgegaan.

Onderwijs begint bij de basis
In een samenleving waarin technologische veranderingen razendsnel gaan, kun je niet in één keer
opleiden voor iemands hele toekomst. Maar een leerling hoort op school wél een uitstekende
basis mee te krijgen: taal, rekenen, burgerschap, digitale vaardigheden en sociale vaardigheden
(EQ). Die basis biedt ook ruimte om in te spelen op veranderingen.
 • Elke leerling leert goed lezen, schrijven en rekenen. Het is de basis om verder te leren.
 • Nieuwkomers en laaggeletterden krijgen de kans om in schakelklassen of taalhuizen beter te 

worden in taal en rekenen. Zo kunnen ook zij meedoen in de samenleving.
 • Om laaggeletterdheid aan te pakken, kiest D66 ervoor om te investeren in schrijf- en
 • leesvaardigheid van de Nederlandse taal op zowel basis- als middelbare scholen, en hetschoolvak 

Nederlands aan te passen. De huidige wet- en regelgeving moet zo worden aangepast 
dat het bevorderen van de leesvaardigheid belangrijker wordt dan het trainen voor het 
examenprogramma. 

 • In het hele onderwijs leren kinderen over burgerschap, mensenrechten en het belang niet te 
discrimineren. Zodat ze, met kennis van ieders rechten en plichten, kunnen deelnemen aan de 
samenleving. 

 • Digitale vaardigheden krijgen een betere invulling in het nieuwe curriculum. Met aandacht 
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voor kunstmatige intelligentie en kritisch denken over privacy en ethiek. We ondersteunen het 
effectiever gebruiken van digitale leermiddelen en –methoden, met extra financiering voor 
leerlingen uit kansarme gezinnen. Deze digitale leermiddelen en -methoden zijn ook digitaal 
toegankelijk voor leerlingen met een beperking, bijvoorbeeld een visuele beperking of een 
motorische beperking. 

Elk leerling zijn eigen pad naar een diploma 
Leerlingen krijgen nu na groep 8 een stempel opgedrukt. Ze worden in één van de acht 
schoolniveaus ingedeeld. Terwijl jongeren op dit moment vaak nog volop in ontwikkeling zijn. 
Daarbij verschilt ieder kind en liggen de talenten en kansen van kinderen in verschillende 
vakgebieden. We richten het onderwijs niet meer op niveaus, maar op de optimale ontwikkeling van 
het kind. 
 • We stappen af van het selectiemoment op 12 jaar. Toetsen in groep 8 mag alleen als 

‘thermometer.’ Het is geen leidraad tot een schooladvies. Door uitstel van selectie krijgt het 
onderwijs meer tijd om eventuele achterstanden van leerlingen te compenseren en laatbloeiers 
(de ‘stapelaars’) tot hun recht te laten komen. 

 • We stimuleren brede meerjarige brugklassen en 10-14-scholen. Brede brugklassen voorkomen 
te vroege selectie. Categorale scholen voorzien in een behoefte, maar moeten altijd intensief 
samenwerken met brede scholen om maatwerk mogelijk te maken. 

 • Elke leerling krijgt het recht om tot 18 jaar funderend onderwijs te volgen. In het speciaal 
onderwijs is dat tot en met 20 jaar. Dat onderwijs is niet op een ‘niveau’ maar in een richting: 
praktijkgericht, vakgericht, beroepsgericht of academisch gericht. Tot 14 jaar maken leerlingen 
kennis met allerlei vakken. Daarna maken ze per vak de keuze voor een richting.

 • We moedigen aan dat sommige vakken juist gezamenlijk worden gegeven. Zo blijven leerlingen 
in contact met leerlingen die vooral een andere richting hebben gekozen. We denken daarbij aan 
bewegingsonderwijs, maatschappijleer, creatieve vakken en onderdelen van talen. 

 • We werken toe naar een maatwerkdiploma. Dat is een portfolio van behaalde resultaten in 
mogelijk meerdere richtingen. De vakken waar een leerling het minst goed in is, bepaalt niet 
meer het niveau van het diploma. Ook hoeven leerlingen niet een heel jaar over te doen als ze bij 
één bepaald vak nog niet op het gewenste niveau zitten. 

 • Er komt een hechtere samenwerking tussen verschillende scholengemeenschappen, zowel 
vanuit het regulier als speciaal onderwijs en mbo-instellingen. Leerroutes vanuit voortgezet 
(speciaal) onderwijs naar mbo niveau 3 en 4 krijgen meer aandacht en ondersteuning via 
een beroepsgerichte leerlijn, die beter aansluit op de arbeidsmarkt. Mogelijkheden om 
entreeopleidingen en mbo niveau 2 opleidingen te integreren binnen de middelbare 
schoolomgeving kunnen worden verkend, waarbij de behoefte van de leerling centraal moet 
staan.

 

Tijd, ruimte en geld voor inclusief onderwijs 
Alle kinderen hebben belang bij onderwijs op maat. Maar passend onderwijs werkt nu niet goed. 
In de wirwar van regels zijn we het kind, de ouder en de leraar uit het oog verloren. Voor D66 is het 
uitgangspunt dat het systeem in dienst van het kind staat. D66 wil de weg inslaan naar inclusief 
onderwijs: elke school en opvang is toegankelijk voor alle kinderen. Niet langer kinderen met of 
zonder beperking gescheiden van elkaar laten opgroeien, maar samen spelen en leren.
 • Iedereen heeft recht op de toegang tot onderwijs. We zorgen dat dat is vastgelegd in de wet. Er 

mogen in de schoolgebouwen geen fysieke belemmeringen zijn voor een leerling of student om 
onderwijs te kunnen volgen, maar er mogen ook geen beperkende fysieke voorwaarden vooraf 
aan de leerling of student worden gesteld. Scholen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om 
dit onderwijs te laten aansluiten op de leerbehoeftes en mogelijkheden van de leerling/student. 
Daarnaast moeten de middelen voor onderwijs en voor ondersteuning en zorg in onderwijs 
worden ontschot, zodat er één grote pot komt waaruit het passend onderwijs voor elke leerling 
kan worden vergoed. 

 • We geven scholen wat ze nodig hebben om ook leerlingen met een beperking goed onderwijs te 
geven. Van extra handen in de klas, tot kleinere klassen of ondersteuning van experts. Daarnaast 
versoepelen we de toegang tot speciaal onderwijs, door de bureaucratie te verminderen en 
een plek in deze onderwijsvorm te garanderen. Wachttijden voor de toegang tot het speciaal 
onderwijs zijn onacceptabel. 
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 • Omdat maatwerk om unieke aanpassingen van een schoolgebouw kan vragen, zorgt de overheid 
ervoor dat in de regio van de leerling een reguliere school en voor studenten een reguliere 
opleiding kan worden gevonden om onderwijs te volgen. Door deze regionale aanpak zijn de 
voorzieningen betaalbaar en organiseerbaar. Voor nieuwbouw van onderwijsgebouwen moet 
toegankelijkheid worden opgenomen in de regels van het bouwbesluit. 

 • De leraar is geen zorgverlener. Elke school krijgt daarom een zorgteam. Daarin zit in elk geval 
een schoolpedagoog, een schoolverpleegkundige, een schoolpsycholoog en een medewerker 
van jeugdhulp. De organisatie van het zorgteam laten we nauw aansluiten bij de gemeentelijke 
organisatie van de jeugdzorg. Zo staan ouders en leraren er niet alleen voor en wordt er op tijd 
ingegrepen. 

 • De expertise uit het speciaal onderwijs moet behouden blijven en worden ingezet in het regulier 
onderwijs. 

 • Intensieve samenwerking van speciaal en reguliere scholen kan worden aangegaan met behoud 
van eigen brinnummer.

 

Leraren maken het onderwijs
De dalende kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is erg zorgelijk. Er is sprake van grote
verschillen in prestaties tussen scholen en de PISA-scores (schoolprestaties) zakken weg.
Dit is een probleem van de hele samenleving en daar moet zo snel mogelijk iets aan gebeuren.
Omdat de leraar de belangrijkste factor is in de kwaliteit van het onderwijs, maken wij de
leraar tot prioriteit. Zonder de stevige basis van goede en gelukkige leraren slaagt geen enkele
onderwijsambitie.

Leraren lieten de afgelopen jaren duidelijk van zich horen. De werkdruk is te hoog, het salaris te 
laag en op veel scholen is het elke dag weer gaten vullen omdat er niet genoeg leraren zijn. D66 
kiest daarom voor het beter belonen van leraren en wil dat de leraar weer de zelfbewuste eigenaar 
van zijn of haar eigen beroep wordt in een baan met goede professionele vooruitzichten. Wij 
geven de ruimte aan vakleerkrachten, zodat zij zich op hun kerntaak kunnen richten en ieder kind 
hoogwaardig onderwijs krijgt. 

Leraren beter waarderen en betalen
Leraren en pedagogisch medewerkers verdienen een passend salaris. Nu zijn er niet uit te leggen
verschillen. Bijvoorbeeld de kloof tussen het salaris van een basisschoolleraar en middelbare
schoolleraar. D66 heeft de afgelopen periode al de eerste stap kunnen zetten met een
salarisverhoging van 9,5 procent voor de basisschoolleraren. Daar gaan we mee door.
 • We moedigen leraren ook aan na te denken over een betere, gezamenlijk cao en meer 

carrièremogelijkheden.
 • We dichten de salariskloof. We verhogen het salaris van basisschoolleraren naar het niveau van 

middelbare schoolleraren. 
 • Er komt één gezamenlijke cao voor het hele funderend onderwijs. Daar vallen ook de 

voorschoolse krachten en het onderwijsondersteunend personeel onder. Daardoor kunnen 
scholen en opvang ook gemakkelijker samenwerken. 

 • Leraren die werken op een school met veel leerlingen met een leerachterstand, verdienen een 
hoger salaris. We willen de beste leraren naar deze scholen toe krijgen.

 

Elke leraar krijgt tijd voor ontwikkeling
Nederlandse leraren geven meer uren les dan leraren in andere landen, maar het komt niet ten
goede aan de kwaliteit. Bovendien blijft er weinig tijd over om bijvoorbeeld samen te werken met
het lerarenteam, lessen voor te bereiden en individuele aandacht te bieden aan leerlingen. Als een
leraar dat wel doet, werkt hij of zij daar onbetaald voor over.
 • De lestaak van leraren in het funderend onderwijs gaat op termijn terug naar 20 lesuren per 

week (in plaats van 25). Minder lesuren geeft meer ruimte voor ontwikkeling van de leraar en 
voorbereiding van lessen. Dat maakt een voltijdbaan in het onderwijs aantrekkelijker. Beter 
voorbereide lessen zijn betere lessen en zo profiteren leerlingen hier direct van. 

 • Startende leraren volgen de eerste twee jaar een traineeship waarbij ze maximaal 16 uur voor de 
klas staan in een fulltimebaan. Ook krijgen ze begeleiding van een ervaren leraar.
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Leraren gaan over het leraarschap 
We geven lerarenteams het vertrouwen om het beroep, het onderwijs en de ontwikkeling daarvan 
vorm te geven. En we geven leraren het vertrouwen om als beroepsgroep over de lerarenopleiding 
te gaan. Dit geldt ook voor leraren in het mbo. Het vertrouwen gaat gepaard met verantwoordelijk-
heid: we verwachten dat de beroepsgroep zich inzet voor verbetering van de onderwijskwaliteit. We 
hechten veel waarde aan de horizontale verantwoordingsplicht naar ouders en raden van toezicht. 
 • Leraren krijgen minder regels, kleinere klassen en minder lesuren. Daardoor krijgen zij meer 

ruimte om het beste onderwijs aan onze leerlingen en studenten te geven. 
 • We geven leraren meer kansen om, naast leidinggevende of coördinerende functies, ook 

onderwijsinhoudelijk door te kunnen groeien met bijbehorende salarisstappen. Leraren krijgen 
de leiding om de bevoegdhedenstructuur, de functieomschrijvingen en carrièrepaden op te 
stellen. 

 • Samen opleiden wordt de norm. Samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen zorgt dat 
leraren voor een groot deel in de praktijk kunnen worden opgeleid en voorkomt veel uitval van 
beginnende docenten. 

 • De pabo’s en lerarenopleidingen gaan, onder gezag van de beroepsgroep, de opleiding 
verbeteren en zorg dragen voor de verdere ontwikkeling van leerkrachten die al voor de klas 
staan. De pabo kan ook specialisaties voor het jonge kind krijgen. 

 • Leraren krijgen een ruimer leerbudget, op voorwaarde dat de beroepsgroep zelf zo goed mogelijk 
werk maakt van permanente ontwikkeling. Zowel vakinhoudelijk, qua (digitale) leermethoden als 
qua persoonlijke ontwikkeling. 

 • Voor leraren die zich willen laten bij-, om- of nascholen én voor mensen uit het bedrijfsleven die 
zich willen omscholen tot docent is voldoende financiering beschikbaar, bijvoorbeeld vanuit de 
lerarenbeurs. 

 • Voor de omscholing van vakmensen tot mbo-docent kan een ‘pedagogisch didactisch 
getuigschrift’ volstaan, maar deze mogelijkheid wordt vaak niet gezien. We pleiten voor het 
breder bekendmaken van dit traject en goede samenwerking tussen scholen en bedrijven, zodat 
deze optie meer wordt benut. 

 • De overheid stelt vast welke basisinhoud elk kind in het funderend onderwijs meekrijgt. De 
verdere inrichting van het curriculum is aan de sector. 

 • Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) wordt als structureel onderwijsinnovatiefonds ingesteld.
 • Geld naar de klas. Investeren in beter onderwijs is van groot belang, maar het belangrijkste is dat 

het geld ook in de klas terecht komt. Op dit moment is de zeggenschap van de schoolleider, 
de leraren en ook ouders beperkt. Zij kunnen te weinig controle uitoefenen op besluiten van 
schoolbesturen en hebben daardoor weinig inzicht in wat er werkelijk met het geld gebeurt. D66 
wil de zeggenschap en verantwoordelijkheid teruggeven aan de school, onder toezicht van de 
ouders. 

 • Het onderwijsgeld gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar de scholen. Zo wordt de bekostiging en 
besteding van onderwijsgeld begrijpelijk en voorspelbaar voor iedereen. 

 • Scholen mogen in samenspraak met ouders en leerlingen hun eigen onderwijs inrichten. 
Daarmee gaan scholen ook over de invulling van vakanties en vrije dagen. 

 • Met een sterkere vorm van medezeggenschap krijgen ouders directe invloed op het beleid van 
de school: op de pedagogische aanpak, de omgangsvormen en de invulling van de verrijkte 
schooldag. Met een versimpelde bekostiging kan de medezeggenschapsraad écht invloed 
uitoefenen. 

 • De medezeggenschapsraden en raden van toezicht moeten voor financiële expertise en 
onderzoek terecht kunnen bij een onderwijsrekenkamer bij de Onderwijsinspectie. Ook moeten 
er cursussen beschikbaar zijn om medezeggenschapsraden professioneler te maken. 

 • De inspectie gaat zich weer richten op de scholen in plaats van de besturen. Hierbij wordt 
bekeken of de horizontale verantwoording en het intern toezicht goed werkt. Als basis van 
beoordeling gelden de bevindingen van onaangekondigde bezoeken en de toegevoegde waarde 
van het onderwijs voor het kind. 

 • Ouders (en hun kinderen) zijn de belangrijkste belanghebbenden bij goed onderwijs. Ouders 
krijgen op dit moment echter te weinig ondersteuning. Daarom komt er extra budget voor 
ouderorganisaties die zich richten op ondersteuning van ouders met voorlichting en bij de 
versterking van hun positie in de medezeggenschaps- en ouderraden. Het komt voor dat 
schoolbesturen onverklaarbaar hoge reserves opbouwen en aanhouden. 

 • De Inspectie van het Onderwijs gaat dit meenemen in de beoordeling van scholen en krijgt de 
bevoegdheid om dwingende aanwijzingen te geven voor het niveau tot waar de reserves moeten 
worden afgebouwd. Hetzelfde geldt voor de samenwerkingsverbanden. 
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Een sterke schoolleider 
Het omdraaien van de bekostiging en het verbreden van de schoolfunctie, brengt de schoolleider 
terug in positie. Dit vraagt om een sterkere schoolleider. 
 • Leidinggevenden in het onderwijs zijn hoogopgeleide professionals die een passend salaris 

verdienen en de ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Het volgen van specifieke 
onderwijsleiderschaps-opleidingen in de betreffende sector is hierbij essentieel. 

 • De schoolleider draagt bij aan de kwaliteit en de professionalisering van de leraren.
 

Moderniseer de vrijheid van onderwijs
Bij de vrijheid van onderwijs staat voor ons het recht van burgers om een school te stichten centraal, 
níet de levensbeschouwelijke of onderwijskundige grondslag. De keuzevrijheid van ouders en een 
volledige publieke financiering van scholen sluiten hierop aan, mits het onderwijs aan de gestelde 
kwaliteitseisen voldoet. Met publiek geld gefinancierde scholen moeten alle leerlingen toelaten die 
de grondslag van de school respecteren.
 • Uit deze vernieuwde vrijheid van onderwijs volgt automatisch de acceptatieplicht: scholen 

mogen geen leerlingen weigeren op basis van religie. 
 • Gemeenten krijgen bevoegdheden bij inschrijving en toelating, om beter te kunnen inspelen op 

krimp óf te kunnen ingrijpen bij toenemende segregatie. Zo kunnen ze een eerlijke kans voor alle 
kinderen bevorderen in plaats van het recht van de sterkste.

 

Meer kansen voor alle studenten 
Je studententijd is een bepalende fase. Je leert jezelf goed kennen, krijgt een basis mee voor je 
werk en je maakt vrienden voor het leven. Sluipenderwijs is echter de selectie aan en na de poort 
toegenomen. Doorstroming wordt geblokkeerd. Studenten hebben te maken met een stapeling aan 
selectieprocedures en moeten zo snel mogelijk hun studie afmaken. Dit pakt met name slecht uit 
voor studenten die als eerste uit hun gezin gaan studeren en/of een biculturele achtergrond hebben. 
Wij pleiten voor minder focus op snelheid en standaardroutes en meer ruimte voor maatwerk en 
persoonlijke ontwikkeling. Voor alle studenten, van mbo tot hbo tot universiteit. Meer kansen en 
kwaliteit in het onderwijs Niet elke student ontwikkelt zich op dezelfde manier en in hetzelfde 
tempo. Onderwijs van goede kwaliteit is onderwijs dat het beste uit elke student haalt. D66 wil 
voorkomen dat een gemiste eerste kans ook meteen de laatste kans was. We bieden studenten 
meer kansen om succesvol door te stromen.Zo gaat geen talent verloren.
 • We stellen paal en perk aan de wildgroei van toelatingscriteria en selectieprocedures. 

Bacheloropleidingen, schakelprogramma’s, pre-masters en masteropleidingen mogen 
alleen studenten selecteren als er te veel aanmeldingen voor de beschikbare plekken zijn. 
Bijvoorbeeld als studentenaantallen onverwacht harder groeien dan de capaciteit toelaat. De 
selectiemethoden moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

 • Het bindend studieadvies (BSA) mag alleen gemotiveerd worden ingezet en beperken we tot 
maximaal 40 studiepunten (ECTS). Het huidige BSA zonder voorwaarden stopt de ontwikkeling 
van studenten vaak te vroeg. Dit raakt met name studenten die als eerste uit hun familie gaan 
studeren. De oplossing is dan meer begeleiding in plaats van stoppen met de studie. We staan 
open voor alternatieven waarbij een advies geen verkapt verbod is, maar zowel de mogelijke 
ontwikkeling als de doorstroming worden bevorderd. 

 • We stimuleren instellingen om overstappen tussen vo, pro/vso, mbo, hbo en wo makkelijker 
te maken. Schakeltrajecten maken we onderdeel van de normale financiering. Daarnaast 
worden er passende en effectieve leerroutes ingericht tussen vo(pro/vso)-mbo en bijvoorbeeld 
hbombo. Dit door het verlenen van vrijstellingen voor bijvoorbeeld havo- of hbo-studenten bij 
een mbo-opleiding. De student en leerroute staan centraal en financiën volgen. Hiervoor is 
ontschotting tussen de leerdomeinen noodzakelijk. 

 • We versterken de positie van de mbo-student. Er komen gelijke kansen op studentenhuisvesting, 
gelijke aanspraak op studentenkortingen en -voordelen, gelijke toegang tot sport en cultuur en 
gelijke stagevergoedingen voor mbo- en hbo-studenten in de publieke sector. Daarnaast verlagen 
we voor kwetsbare studenten de drempel naar het mbo door kosten, zoals de aanschaf van 
boeken en een laptop, deels te ondersteunen. 

 • We omarmen digitaal onderwijs als nuttige aanvulling op onderwijs op de campus. We zetten 
in op de ontwikkeling van nationale standaarden en platforms. Zo hoeven docenten niet zelf 
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opnieuw het wiel uit te vinden. Ook is het belangrijk dat docenten de software en apparatuur 
krijgen om digitaal onderwijs te geven en dat er geld beschikbaar komt om ondersteuning te 
verbeteren. We vragen onderwijsinstellingen om privacy goed te verankeren door bijvoorbeeld 
met opensource-software te werken. 

 • Het krijgen van of de zorg voor kinderen mag de onderwijskansen niet in de weg staan. We 
pleiten daarom voor landelijke regels voor zwangerschap in alle onderwijsvormen. Zo worden 
niet alleen mbo’ers, maar ook studenten in het hbo, wo en andere langdurige onderwijsvormen 
in staat gesteld om te kunnen en blijven studeren. 
 

Uitbreiding van de studiebeurs 
D66 kiest voor een nieuwe studiebeurs. Uit de evaluatie blijkt dat het leenstelsel niet voor alle 
studenten even goed werkt. Die knelpunten pakken we aan. Daardoor kunnen we fors blijven 
investeren in de kwaliteit van het onderwijs en laten we niemand vallen.
 • Studenten ontvangen net als andere volwassenen de verzilverbare belastingkorting in plaats van 

toeslagen. Als studenten niet voldoende verdienen, krijgen ze de belastingkorting uitbetaald. 
Voor de meeste studenten betekent dat een beurs van € 300 per maand. 

 • Ouders met een middeninkomen kunnen niet altijd bijdragen wat van hen verwacht wordt. 
Daarom maken we de studiebeurs voor meer studenten beschikbaar. Voortaan hebben alle 
studenten van wie de ouders tot € 70.000 per jaar verdienen recht op een studiebeurs van 
maximaal € 400 euro. Hierdoor zou ongeveer zes van de tien studenten de nieuwe studiebeurs 
gaan ontvangen. 

 • Trapsgewijs zullen we de studiefinanciering, bijstand en AOW door een verzilverbare 
heffingskorting vervangen. De eerste stap hierin is een verzilverbare heffingskorting voor alle 
studenten, die vóór 2030 zal worden ingevoerd. Deze compenseert minimaal de aanvullende 
beurs en de weggevallen toeslagen. In plaats van allerlei verschillende beurzen, kredieten, 
toeslagen en aftrekposten met ingewikkelde voorwaarden krijgt de student één bedrag op z’n 
rekening gestort. 

 • We geven studenten meer flexibiliteit en een reëler beeld van de studielening. Voortaan bekijkt 
DUO na elk jaar hoeveel studiepunten de student heeft gehaald en zet de studiebeurs en het OV- 
reisrecht om in een gift. We versoepelen de huidige prestatie-eisen aan de studiebeurs. 

 • Studenten blijven recht houden op de OV-studentenkaart. We verlagen de financiële drempels 
voor studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk om in Nederland te kunnen studeren. 

 • D66 verdubbelt het bedrag van de studievoucher voor studenten en geeft hen de mogelijkheid 
deze te verzilveren om de studieschuld te verlagen. 

Studenten ontwikkelen zich breed 
Sommige studenten zoeken naar uitdagingen buiten de collegebanken. Ze doen vrijwilligerswerk, 
starten een onderneming of worden actief bij een vereniging. Of ze kiezen voor verdieping en volgen 
een extra vak, een tweede studie of studeren een semester in het buitenland. We willen dat elk 
talent zich kan ontplooien en ontwikkelen.
 • We stellen dat voltijd studeren de norm blijft, maar maken aanvullend flexstuderen in de wet 

voor alle voltijdstudenten na het eerste studiejaar mogelijk. Studenten maken afspraken met de 
opleiding over welke vakken ze het volgende jaar volgen. Alleen voor die vakken betalen ze. 

 • Iedereen krijgt de kans om een tweede studie tegen het wettelijk, lage collegegeldtarief te 
volgen.

 • Niet elke opleiding trekt volle klassen. Toch koesteren we ook kleine en unieke opleidingen. Denk 
bijvoorbeeld aan bijzondere ambachten of unieke taal- en cultuurstudies. Om deze expertise in 
de toekomst te houden willen we dat er aparte afspraken kunnen bestaan om deze opleidingen 
te behouden. 

 • We zetten in op studenten(sport)verenigingen die voor alle studenten uit de stad toegankelijk 
zijn. Obstakels die verenigingen ervaren bij het toelaten van diverse groepen studenten, zoals het 
gebrek aan financiering voor mbo-studenten of kunstacademiestudenten, halen we weg.
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De vruchten van een internationale ervaring 
Studenten leren door internationale contacten meer over de ander en zichzelf. Internationale 
studenten versterken de kenniseconomie. We kiezen volmondig voor internationalisering, op 
voorwaarde dat het kwaliteit toevoegt en niet alleen een middel is om de onderwijsfinanciering op 
te krikken.
 • We geven elke student – ongeacht richting of niveau – de mogelijkheid om minimaal één stage 

of semester in het buitenland te volgen. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de toegang tot het 
Europese uitwisselingsprogramma Erasmus+ en de mogelijkheid om aanvullend te lenen, om 
de extra kosten van een studie of stage in het buitenland deels te dekken. We enthousiasmeren 
studenten die daar nu weinig gebruik van maken, waaronder mbo’ers en kwetsbare leerlingen. 
Via bi- of multilaterale afspraken zorgen we ervoor dat het arbeidsrechtelijk kader internationale 
stages niet in de weg staat.

 • We maken het makkelijker voor mbo’s, hogescholen en universiteiten om internationaal nauw 
samen te werken. Een opleiding zou tegelijkertijd op meerdere plekken op de wereld gegeven 
moeten kunnen worden. Een student krijgt dan van meerdere instellingen tegelijkertijd een 
diploma. 

 • Engels mag de voertaal van een opleiding in Nederland zijn. We stellen als voorwaarde dat 
Engelstalig onderwijs van meerwaarde is. Financiële prikkels om op Engelstalig onderwijs over 
te stappen worden zo veel mogelijk uit de bekostiging van het onderwijs gehaald. Engelstalige 
opleidingen hebben de verantwoordelijkheid om internationale studenten wegwijs in Nederland 
te maken. 

 • Onderwijsinstellingen stellen samen met de gemeente een streefgetal voor het maximum aantal 
internationale studenten vast, gebaseerd op de capaciteit aan huisvesting en voorzieningen. 
De instellingen worden geacht internationaal promotiebeleid te voeren dat hierbij past. Zij 
hebben ook een plicht om internationale studenten gratis te helpen bij het vinden van een 
studentenkamer.

De beste controle op goed onderwijs zijn studenten  
en docenten 
Goed onderwijs komt tot stand als degenen meebeslissen die er dag in dag uit mee te maken 
hebben. D66 wil een open cultuur en échte invloed van studenten en docenten op hún onderwijs. 
D66 wil bij het mbo, de hogescholen en universiteiten, de opleidingscommissies en studentenraden 
versterken en rechten en plichten voor deze raden uitbreiden. Meer aandacht voor scholing, goede 
faciliteiten en vol- doende beschikbare uren is hiervoor onmisbaar. Medezeggenschap moet zowel 
centraal als decentraal sterk zijn.
 • Het budget dat bij de invoering van het leenstelsel is toegevoegd aan de verbetering van de 

kwaliteit van onderwijs blijft structureel behouden voor het hoger onderwijs. D66 neemt zich voor 
ook toekomstige investeringen bij de onderwijsinstellingen structureel te maken. Daarbij geven 
we vertrouwen aan studenten, docenten en onderwijsbestuurders om gezamenlijk het budget in 
te zetten. We verzetten ons tegen prestatieafspraken met boetes. 

 • Medezeggenschappers van opleidingscommissie tot centrale (studenten)raad horen goede 
ondersteuning, faciliteiten en tijd te krijgen. We pleiten daarom voor een landelijk kader voor 
de ondersteuning. In dat kader wordt tenminste een hoger minimumaantal uren voor alle 
medezeggenschapslagen, een minimumbudget voor scholing en een minimumbedrag om 
studievertraging te compenseren vastgelegd. Ook worden onderwijsinstellingen geacht de 
medezeggenschap te informeren over deze faciliteiten. Zo weten studenten op mboinstellingen, 
hogescholen en universiteiten waar zij tenminste op mogen rekenen. 

 • Studenten en docenten gaan op opleidingsniveau meebeslissen over de inhoud van de 
studiekeuzecheck van de opleiding. 

 • Wij zorgen ervoor dat Raden van Toezicht meer binding hebben met onderwijs en/of onderzoek. 
Minstens de helft van de leden wordt daarom geselecteerd uit het veld. Aan universiteiten telt de 
Raad van Toezicht dus vooral academici, aan het mbo vooral betrokkenen bij mbo-onderwijs. Ook 
wordt er aan elke Raad van Toezicht een student toegevoegd, waardoor de studentenstem bij 
cruciale (financiële) overwegingen niet verloren gaat. 

 • We zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving door te investeren in studentbegeleiders en 
vertrouwenspersonen.
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We investeren weer in wetenschap 
Wetenschap vergroot de kennis van onszelf en de wereld om ons heen. Het staat aan de basis 
van een bloeiende, creatieve en nieuwsgierige samenleving. Je kunt vooraf niet voorspellen welke 
ideeën, inzichten of nieuwe technieken uit de wetenschap komen. Toch is het een onmiskenbare 
pijler van de kenniseconomie. Maar wetenschap is meer en meer een race geworden om schaars 
onderzoeksgeld, waardoor veel wetenschappers keihard werken aan onderzoeksvoorstellen 
en uiteindelijk toch misgrijpen. Dat is een verspilling van talent en gaat ook ten koste van de 
onderwijstaak van universiteiten. D66 wil fors investeren in wetenschap en wetenschappers, met 
ruimte voor verschillende achtergronden en perspectieven, en in een veilige werkomgeving waar 
iedereen tot zijn of haar recht komt. Dat draagt bij aan het geluk, het welzijn en de welvaart van de 
toekomst.

We verhogen het wetenschapsbudget 
Nederlandse onderzoekers zijn overvraagd. De studentenaantallen op de universiteiten en 
hogescholen zijn enorm gegroeid. En de samenwerking van onderzoekers met maatschappelijke 
organisaties en bedrijven is steeds intensiever. Ondertussen is het onderzoeksbudget maar beperkt 
meegegroeid. We willen daarom fors investeren in wetenschap en meer rust en continuïteit creёren 
voor universitaire wetenschappers.
 • We verhogen het vaste budget voor onderzoek. Zo werken we toe naar de Lissabondoelstelling 

om 3 procent van ons nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden. 
 • Een fors deel van de budgetverhoging gaat direct naar universiteiten, hogescholen en 

onderzoeksinstellingen. Zij kunnen zo meer ruimte voor excellent onderzoek creëren. Samen 
met instellingen maken we plannen om te voorkomen dat dit leidt tot extra druk op het 
subsidiesysteem. 

 • We geven meer zekerheid aan universiteiten en hogescholen over hun budget. Een kleine 
verandering in studentenaantallen leidt op dit moment tot te grote schokken voor het 
beschikbare onderzoeksgeld. 

 • We stimuleren bedrijven en maatschappelijke organisaties om meer te investeren in onderzoek 
en innovatie (zie: “wij maken werk van missiegedreven innovatie”).

Speel de wetenschappen niet tegen elkaar uit 
Als de politiek over de wetenschap spreekt, zien we haar soms van de slechtste kant. Opleidingen 
worden weggezet als ‘pretstudies.’ Onderzoeksrichtingen als een ‘hobby.’ En de betrouwbaarheid 
van onderzoekers wordt in twijfel getrokken. Elke onderzoeksrichting is van waarde. We staan pal 
voor alle disciplines en vormen van onderzoek
 • We stoppen het zinloze aanvraagcircus. Onderzoeksprogramma’s en NWO-beursaanvragen 

waarbij onderzoekers concurreren zijn niet per se slecht, maar verhogen onderzoeks- en 
publicatiedruk zodanig dat kwantiteit soms boven kwaliteit gaat. Bovendien liggen de 
slagingspercentages zo laag dat meedoen zinloos voelt. Daarom zorgen we voor meer directe 
financiering, maar verhogen we ook het budget van deze programma’s en stimuleren we 
versimpelde, efficiëntere aanvraagprocedures. 

 • We stimuleren samenwerking tussen opleidingen en onderzoekersgroepen. Sectorplannen die 
hieraan bijdragen krijgen een vaste plek in de financiering. 

 • Een deel van het onderzoeksgeld wordt geoormerkt voor (ongebonden) fundamenteel 
onderzoek. 

 • De overheveling van financiering van de medische wetenschap, geesteswetenschappen en 
sociale wetenschappen naar bètatechniek wordt voor de eerste drie wetenschapsvelden 
volledig gecompenseerd. In coronatijd is weer bewezen dat Nederland een essentiële rol speelt 
als innovatief land voor medische wetenschap. De geestes- en sociale wetenschappen krijgen 
bovendien slechts 10 procent van het onderzoeksbudget, terwijl zij meer dan de helft van het 
aantal studenten opleiden. 

 • Hogescholen krijgen een volwaardig budget voor toegepast onderzoek. We stimuleren 
professionele doctoraten waarbij onderzoek gedaan wordt dat direct toepasbaar is in de praktijk.
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Herstel de relatie onderwijs en onderzoek 
Docenten die onderzoek doen, kunnen studenten de meest recente kennis meegeven. Door zelf te 
onderzoeken, kunnen studenten probleemoplossend te werk gaan. Toch blijft de waardering voor 
het docentschap op de universiteit achter. Voor D66 gaan onderwijs en onderzoek hand in hand. 
Daarom herstellen we de relatie tussen onderwijs en onderzoek. Dat geldt ook voor de financiёle 
behandeling: docenten werken nu te vaak onbetaald over voor hun onderwijstaak.
 • We maken meerdere carrièrepaden in het hoger onderwijs mogelijk. We maken het bijvoorbeeld 

voor uitstekende docenten op universiteiten ook mogelijk om als docent promotie te maken 
en (onderwijs-)gerelateerd onderzoek te doen. Aan universiteiten worden loopbaanpaden naar 
onderwijsgerichte hoogleraarschappen uitgestippeld. 

 • We zijn tegen het behandelen van promovendi als studenten. Promovendi doen onderzoek en 
geven vaak onderwijs. Ze verdienen daarom de rechten en zekerheden van het werknemerschap. 
Ook verdienen jonge onderzoekers (postdocs) meer baanzekerheid wanneer zij na hun promotie 
aan de universiteit blijven werken. We roepen universiteiten op om jonge onderzoekers langere 
contracten te bieden en eerder een vast contract aan te bieden. Daarom geven wij universiteiten 
meer zekerheid over hun budget vanuit de hogere uitgaven voor wetenschap. 

 • We verwachten dat universitair (hoofd)docenten en hoogleraren minimaal de helft van hun 
tijd aan onderzoek kunnen besteden. Meer docenten op zowel hogescholen als universiteiten 
krijgen een onderzoeksaanstelling van minimaal één dag per week. We stimuleren dat zowel 
hoogleraren als lectoren minimaal één dag per week doceren. Hiermee bevorderen we dat 
onderwijs en onderzoek verweven zijn. 

 • Ook tijdelijke docenten en promovendi krijgen de kans hun onderwijsvaardigheden te 
ontwikkelen. Docenten moeten voldoende begeleidingstijd krijgen per student. 

 • Hogescholen en universiteiten mogen experimenteren met een meer flexibelere opzet van 
het studiejaar. Op een manier die past bij de onderwijsvisie, bijvoorbeeld met een kortere 
zomervakantie en langere kerstvakantie. Zo kunnen zij de druk op student én docent verlagen.

Open wetenschap, zichtbaar en waardevol in de samenleving
De coronacrisis laat zien hoe belangrijk open wetenschap is. Wetenschappers werken wereldwijd
samen en delen kennis zonder betaalmuren. Mede daardoor weten ze in een korte tijd
reuzestappen te maken. Of het nu gaat om onderzoek naar klimaatverandering of naar de kwaliteit
van de zorg, we hebben er allemaal baat bij dat kennis vrij gedeeld wordt en niet gehinderd wordt
door commerciële, kortetermijnbelangen. Wij maken van open wetenschap daarom ‘het nieuwe
normaal.’

We pleiten voor vrije toegang tot onderzoeksartikelen voor al het publiek gefinancierde onderzoek. 
We sluiten ons daarom aan bij het internationale samenwerkingsverband cOAlition S. Hierbij 
hanteren we het principe “open als het kan, gesloten als het moet”. 
 • We geven onderzoekers het recht om onderzoeksdata openbaar te maken. Data zijn vaak de 

grondstof voor algoritmes. Door grote hoeveelheden data te combineren kunnen we sneller 
wetenschappelijke doorbraken bereiken. We voorkomen dat data achter een betaalmuur 
verdwijnen. 

 • Veel onderzoeksprogramma’s stellen als voorwaarde dat onderzoekers samenwerken met private 
partijen. We kijken kritisch waar een bijdrage van private partijen echt wenselijk is. 

 • Wetenschappers krijgen meer hulp van kennisbenuttingscentra (KTO’s) om te zorgen dat hun 
onderzoek meer impact heeft in de maatschappij.

Leren om de toekomst aan te kunnen 
Onze arbeidsmarkt verandert continu, met name door de mogelijkheden van nieuwe technologieën 
en door vraagstukken als klimaatverandering, uitputting van de aarde en de transitie naar een 
circulaire en duurzame economie en samenleving. Robotisering en automatisering zijn niet te 
stoppen. Hierdoor zullen banen verdwijnen, maar er zal ook nieuw soort werk ontstaan. Daarom 
moeten we vol inzetten op onderwijs waarmee we mensen klaar maken voor de toekomst. Dat 
vraagt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook méér onderwijs op de 
arbeidsmarkt. Ook de veranderende leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking, de toenemende 
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flexibilisering van loopbanen en arbeidsvraag vragen om betere mogelijkheden voor en verdere 
stimulering van loopbaanontwikkeling en om - en bijscholing, zodat duurzame inzet van (ook 
oudere) werknemers mogelijk wordt. We hebben daar de afgelopen jaren stappen in gezet, maar 
er is nog veel te doen. Vooral mensen met een praktische opleiding hebben te weinig financiële 
middelen, mogelijkheden en tijd om bij te leren tijdens hun werkzame leven. Ook de coronacrisis 
draagt bij aan de noodzaak tot snelle omscholing. Dit moet aantrekkelijker en toegankelijker worden. 
Mbo in de lift Nederland heeft een prachtig en sterk beroepsonderwijs. Het mbo zorgt ervoor dat 
onze meer dan noodzakelijke vakmensen goed worden opgeleid. De coronacrisis heeft laten zien 
dat onze samenleving steunt en draait op onze vakmensen. Of dit nu in de zorg, kinderopvang, ict of 
techniek is. Daarom moeten we ons beroepsonderwijs verstevigen en zo de kansen, waardering en 
talenten van mbo-studenten verder tot hun recht laten komen. 
 • We willen een einde maken aan rendementsprikkels in het mbo. Geen bekostiging meer op basis 

van behaalde diploma’s, maar op basis van het hoogst haalbare niveau. We willen scholen ruimte 
geven om maatwerk te bieden, zodat scholen de mogelijkheid krijgen om alles in het werk te 
zetten om tot een studiesucces te komen. Een bindend studieadvies is hierbij niet passend en 
wordt afgeschaft. 

 • Er komt maatwerk binnen de startkwalificatie. De huidige eisen van de startkwalificatie sluiten 
een deel van de mbo-2-studenten uit, vooral vanwege de generieke taal- en rekeneisen. Het 
risico is dat jongeren zonder diploma de opleiding verlaten en daardoor minder kansen hebben 
op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Om dit te veranderen wordt maatwerk mogelijk in 
combinatie met leermogelijkheden na het diploma. 

 • De schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten worden geschrapt. 
 • Er komt een regionaal afgestemd en dekkend aanbod van vmbo-mbo-trajecten. Voor sommige 

jongeren is de overstap van kleinschalig onderwijs naar een grote mbo-instelling een overgang 
die ze niet meteen kunnen maken. Voor deze jongeren moet er een aanbod zijn waarbij ze op 
één school zowel een vmbo als een mbo entree of niveau 2 diploma halen. 

 • D66 wil iedere student een eerlijke kans op een opleiding geven. Onderwijsinstellingen moeten 
de ruimte krijgen om via maatwerk flexibel voortgang te bereiken met studenten. Alleen zo kan 
het mbo inclusief worden en krijgen alle studenten een kans. 

 • Op het mbo moeten alle vakken worden gegeven door een gekwalificeerde docent. De 
weg naar kwalificatie staat open voor zij-instromers en hybride docenten. Ook voor het vak 
burgerschap wordt op het mbo een bevoegdheid een vereiste. Dat kan zijn een bevoegdheid 
voor maatschappijleer, geschiedenis, of omgangskunde. Voor docenten die al burgerschap geven 
en dat willen blijven doen, wordt een versneld maatwerktraject mogelijk om de bevoegdheid te 
halen. 

 • De samenwerking tussen mbo-instellingen en het voortgezet onderwijs en hbo wordt versterkt. 
Door een nauwere samenwerking wordt de overstap voor studenten ook gemakkelijker. 

 • We bevrijden het mbo van de doorgeslagen bureaucratisering. De urennorm wordt losgelaten en 
in overleg met de sector worden regels geruimd. Hierin staat de autonomie van de school(leider) 
voorop om binnen duidelijke kwaliteitseisen en in het belang van de studenten te kunnen 
handelen.

Beroepsonderwijs midden in de samenleving 
Bedrijven, scholen, onderzoeksinstellingen en overheid zijn samen verantwoordelijk voor de 
juiste aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wie van een beroepsopleiding komt, moet 
een fatsoenlijke kans hebben op werk. Beroepsgericht onderwijs zal moeten inspelen op de 
veranderende samenstelling van de beroepsbevolking en moet zich ook richten op bekwaamheden 
en persoonlijke ontwikkeling, om op een veranderende arbeidsmarkt een flexibel carrièrepatroon te 
kunnen volgen. Andersom moeten werknemers gemakkelijk kunnen bijleren, zodat hun kennis en 
vaardigheden blijven aansluiten op de snel veranderende (technologische) eisen op de werkvloer. 
 • We stimuleren regionale samenwerking tussen mbo-instellingen en bedrijven om demografische 

krimp op te vangen, tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen en studenten een duurzaam 
arbeidsperspectief te geven. Met keuzedelen en (deel)certificaten kunnen een hoop tekorten 
worden opgelost, op voorwaarde dat financieringsmogelijkheden hiertoe bekend zijn. 

 • Opleidingen, bedrijven en overheid werken samen aan voldoende stageplaatsen en bblplekken 
(leerwerkplekken), met goede praktijkbegeleiders. 

 • Er moet een einde komen aan stagediscriminatie. Instellingen dragen zorg voor de eerste 
stageplaatsen. Hierdoor is er een positieve eerste kennismaking met de arbeidsmarkt, komen 
studenten buiten hun netwerk en ontstaan er nieuwe contacten. 
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 • Het beroepsonderwijs moet toegankelijk zijn voor permanente educatie. Daarom is het goed als 
instellingen contact onderhouden met afgestudeerden. 

 • Mbo- en bbo-instellingen, agrarische scholen en vakscholen worden brede voorzieningen voor 
al het onderwijs dat zich richt op beroep, educatie en levenlangleren. Dit vergt flexibiliteit in 
onderwijstijden, moduleonderwijs en online leren. 

 • Gemeenten en provincies gaan meer leerwerktrajecten stimuleren met onderwijsinstellingen en 
bedrijven, zorginstellingen en andere relevante organisaties. 

 • In sommige gevallen zijn particulier gefinancierde onderwijs- en arbeidsmarktinitiatieven nodig 
om tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. In dat geval ondersteunen we deze initiatieven 
om op een goed haalbare manier onderdeel te worden van het publieke onderwijsstelsel. 

 • We versterken het imago van vakopleidingen, zodat meer jongeren bewust kiezen voor een vak. 
 • We maken een einde aan de ongelijkheid in de uitkering van kindertoeslag aan ouders van 

kinderen van 16 jaar en ouder. Ouders van jongeren die vanaf hun zestiende in het kader van een 
vakopleiding gaan werken, behouden de kindertoeslag. 

 • Studenten worden hard geraakt door de Corona epidemie. Zij krijgen onder andere te maken 
met minder contacturen, beperkte stagemogelijkheden en verminderde internationale 
kansen. Er zijn beperkte mogelijkheden voor herstel of reparatie binnen de beperkingen van 
studiejaren en budgetten. Wanneer de corona crisis voorbij is wil D66 dat getroffen studenten de 
mogelijkheid in regels en budgetten krijgen om de verloren tijd en kansen in te halen.

Een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen 
Een nieuwe (deel-)opleiding op latere leeftijd volgen, zou net zo normaal moeten zijn als naar school 
gaan wanneer je jong bent. Hoe sneller de wereld verandert, hoe noodzakelijker het is om mensen 
de kans te geven zich daarop voor te bereiden.
 • Tijdens de vorige (economische) crisis hebben werkgevers te weinig geïnvesteerd in hun 

mensen, waardoor er aanzienlijke arbeidstekorten waren na de crisis. Van werkgevers mogen we 
verwachten dat zij investeren in duurzame inzetbaarheid en begeleiding naar ander werk. 

 • We breiden de tegemoetkoming van deeltijdonderwijs, het levenlangleren-krediet en de 
mogelijkheden voor ontwikkeladviezen uit. 

 • D66 vindt het slim en rechtvaardig om te zorgen dat elk kind kan rekenen op een stevige 
basisinvestering in de eigen toekomst. Daarom willen wij verkennen hoe elk kind op de leeftijd 
van 16 jaar een ontwikkelingsbudget krijgt, te gebruiken voor onderwijs en in kansen op 
ontplooiing. Wanneer een kind een universitaire studie volgt blijft er nog een deel over. Andere 
kinderen stoppen eerder met school en starten eerder met werken. Voor hen blijft een groter 
deel van hun budget beschikbaar voor latere investeringen in erkende opleiding en ontplooiing. 
De mogelijkheid bestaat om het budget uit te breiden met private aanvullingen. 

 • Het zogenaamde STAP-budget is een belangrijk instrument voor omscholing. Dit zijn eigen 
middelen waarmee je je uit vrije keuze en buiten je werkgever kunt omscholen naar een ander 
beroep. In deze omscholing komt expliciet ruimte voor digitale vaardigheden. Er komt meer 
publiek aanbod via de mbo-instellingen, hbo-instellingen, agrarische scholen en vakscholen. We 
nemen de maximum leeftijd voor het aangaan van een studielening weg. Iedereen mag in het 
werkende leven drie jaar extra gebruik maken van de studielening. 

 • Hoewel het individu verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling, heeft de overheid hierin wel 
een faciliterende rol. De overheid moet zorgen voor een overzichtelijk en gestroomlijnd aanbod 
aan voorzieningen en regelingen met betrekking tot een leven lang ontwikkelen. Daarnaast moet 
de overheid met name bij praktische banen zorgen voor bewustwording van de noodzaak van 
een leven lang ontwikkelen.

Nederland als koploper in de digitale transformatie 
Digitalisering zal meer dan ooit onze samenleving gaan bepalen. Door digitalisering kunnen we vrijer 
zijn in hoe we leven en werken. De digitale transformatie is onmisbaar om klimaatverandering aan te 
pakken en zorg betaalbaar te houden. Ook is een snelle digitale transformatie van het bedrijfsleven 
een absolute voorwaarde voor een slagvaardige en wendbare economie. In het onderwijs en op 
de werkvloer moeten we digitale vaardigheden gaan opbouwen op een toegankelijk manier. 
Tegelijkertijd moeten we de schaduwkanten van digitalisering beteugelen. De rol van grote inter- 
nationale bedrijven moet worden beperkt en het democratisch bestuur van de digitalesamen- leving 
versterkt. Wij willen volle kracht vooruit, op beide fronten. Nederland moet koploper zijn in digitale 
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transformatie en leidend zijn in het zekerstellen dat de technologie in dienst staat van mensen.
Systematisch opbouwen van digitale vaardigheden 
We willen dat iedereen kan meedoen in de digitale samenleving. De komende jaren zullen veel 
banen verdwijnen. Daar komen andere banen voor in de plaats die andere vaardigheden vragen. Het 
omgaan met data, data-analyse en programmeren zijn steeds minder een vak apart en horen thuis 
in het hele curriculum. Daarom investeren we in digitale vaardigheden voor iedereen. 
 • Alle scholen krijgen binnen vijf jaar een snelle internetverbinding. We stimuleren de ontwikkeling 

van open leerplatformen zodat scholen niet afhankelijk zijn van één of twee commerciële 
aanbieders. Het gebruiken en ontwerpen van digitale leermiddelen krijgt een plek in de 
lerarenopleidingen. 

 • We vergroten de opleidingscapaciteit voor studenten in de techniek, ict en kunstmatige 
intelligentie in het hele vervolgonderwijs. We streven naar 1000 afgestudeerden in kunstmatige 
intelligentie en informatica per jaar vanaf 2022. Er komen fors meer investeringen in onderzoek 
op het gebied van digitale techniek, zoals kunstmatige intelligentie, cyber security, quantum 
computing en fotonica. 

 • Elke burger heeft toegang tot ‘digitale inburgering’; bijscholing die alle burgers helpt bij hun 
deelname aan de digitale wereld. 

 • Werknemers en werkzoekenden kunnen zich continu bijscholen in digitale vaardigheden. Het 
scholingsaanbod bereidt mensen voor op de nieuwe banen in de digitale economie. 

 • Politici, bestuurders en ambtenaren worden geschoold in digitale vaardigheden. Voor politici 
is er een expertisetoegangscentrum ter advisering over de digitalisering in de samenleving en 
bijbehorende technologie. 

 • We helpen het midden- en kleinbedrijf met de digitale transformatie. We maken gebruik van 
eerdere succesvolle instrumenten zoals de ‘landbouwconsulenten’ van de jaren vijftig. 

 • We versterken de vaardigheden en slagkracht van toezichthouders op het gebied van 
persoonsbescherming, mededinging, cybersecurity, gelijke behandeling en media.
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CU
We werken aan onderwijs dat gaven en talenten tot bloei brengt. We willen minder prestatiedruk op 
jongeren, daarom schaffen we het leenstelsel af. Goed onderwijs, meer zeggenschap en waardering 
voor leraren en ruimte voor ouders om een school te kiezen die past bij hun levensovertuiging.

Onderwijs dat gaven en talenten tot bloei brengt
Onderwijs is één van de belangrijkste bouwstenen van onze samenleving. Onderwijs biedt kansen en 
perspectief en helpt kinderen, jongeren én volwassen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Een school is een minisamenleving op zichzelf, een waardengemeenschap. Leraren, schoolleiders 
en ander onderwijspersoneel zetten zich samen met ouders met hart en ziel in voor de vorming en 
ontwikkeling van onze kinderen. Zo bieden zij kinderen en jongeren de kans zich te ontwikkelen 
als persoon, zich te verhouden tot anderen en andersdenkenden, hun plek in de samenleving te 
ontdekken en hun talenten te ontplooien. Daarnaast draagt onderwijs in belangrijke mate bij aan de 
economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van ons land en daarmee aan onze welvaart 
en ons welzijn. 

Nederland heeft een uniek onderwijsbestel. Dankzij de in artikel 23 van onze Grondwet geborgde 
vrijheid van onderwijs is een divers bestand aan scholen en instellingen ontstaan die door de 
overheid worden bekostigd. Ouders, leerlingen en studenten kunnen kiezen voor onderwijs dat 
aansluit bij hun opvoeding en levensovertuiging. De scholen en instellingen genieten relatief veel 
vrijheid en presteren goed, tegeninternationaal gezien gemiddelde kosten. Tegelijk kampt het 
onderwijs met een aantal hardnekkige en groeiende problemen. Zo staan de leerresultaten onder 
druk, worden de verschillen tussen scholen groter, neemt de segregatie toe en de kansengelijkheid 
af. Leraren, leerlingen en studenten ervaren steeds meer werk- en prestatiedruk. Het lerarentekort 
is nijpend en wordt het hardst gevoeld op scholen waar gelijke onderwijskansen al onder druk 
staan. De ChristenUnie investeert daarom in leraren, zodat zij tijd en ruimte krijgen om talenten van 
kinderen tot bloei te brengen. En we investeren ook in de kwaliteit van onderwijs, zodat leerlingen 
het beste onderwijs krijgen. Daarnaast geven we scholen extra middelen voor de professionele 
ontwikkeling van leraren en schoolleiders. Wij investeren in hoogwaardige kennis en kundige 
vakmensen, en werken daarmee aan een toekomstbestendige economie in een steeds complexere 
wereld.

Kernbegrippen voor goed onderwijsbeleid zijn keuzevrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid 
en professionaliteit. De rijkdom van het onderwijs is niet in indicatoren en getallen te vangen, de 
grootste waarde zit in zijn pedagogische dimensie: de interactie tussen leraar en leerling, waarin de 
leerling steeds meer tot bloei komt en, met vallen en opstaan, zijn mogelijkheden en grenzen leert 
kennen. Denkend vanuit deze begrippen wil de ChristenUnie bijdragen aan het oplossen van de 
uitdagingen waar het onderwijs voor staat.

Opkomen voor onderwijsvrijheid
De ChristenUnie staat pal voor de vrijheid van onderwijs, zodat ouders kunnen kiezen voor het 
onderwijs dat aansluit bij hun opvoeding en levensovertuiging. Het is mooi te zien dat juist de typen 
bijzondere scholen waarvan er het meest zijn - protestants-christelijk en rooms-katholiek - niet meer 
bijdragen aan segregatie dan openbare scholen, maar vaak juist minder.

 • Keuzevrijheid in heel Nederland. Ouders moeten in heel Nederland kunnen kiezen voor een 
school die past bij hun opvoeding en overtuiging, of dat nu bijzonder of openbaar onderwijs is. 
De vrijheid van artikel 23 om een school met een eigen identiteit op te richten, mag niet worden 
aangetast. Dat betekent dat de overheid de rechten die samenhangen met het richtingenbegrip 
beschermt, zoals vergoeding van de kosten van leerlingenvervoer en de bescherming voor de 
laatste school van een richting. Het (bijzonder) onderwijs heeft vrijheid van richting en inrichting: 
het mag eigen religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen en pedagogische opvattingen 
tot uitdrukking brengen. De overheid waakt ervoor dat niet één bepaalde visie op ‘het goede’ en 
‘het goede leven’ aan het onderwijs wordt opgelegd. Thuisonderwijs blijft een recht dat ouders 
hebben, mits zij voldoen aan de wettelijke waarborgen rond kwaliteit, veiligheid en burgerschap. 
Het toezicht op thuisonderwijs is proportioneel.

 • Meer ruimte voor initiatieven van ouders. De nieuwe manier om scholen op te richten, met een 
belangrijke rol voor ouderverklaringen, wordt voortgezet. Over twee jaar wordt onderzocht of de 
drempels voor het oprichten van nieuwe scholen verder verlaagd moeten worden.
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 • Kleine-scholentoeslag intact. De ChristenUnie staat pal voor de kleine-scholentoeslag. Die is van 
belang om kleine scholen met een bijzondere richting open te kunnen houden, bijvoorbeeld in 
krimpregio’s.

 • Meer zeggenschap op schoolniveau. De bekostiging van het onderwijs gebeurt nu op 
bestuursniveau. Geld wordt zoveel mogelijk in de klas besteed, en alleen bovenschools waar dat 
noodzakelijk is. Schoolleiders en lerarenteams krijgen meer zicht op de middelen die vanuit de 
bekostiging per individuele locatie/ school beschikbaar zijn en krijgen inspraak op de verdeling 
van middelen over en in scholen.

 • Godsdienstig en humanistisch vormend onderwijs. Leerlingen in het openbaar (speciaal) 
onderwijs kunnen ook in de toekomst binnen de schooltijden levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs ontvangen. De financiering wordt in lijn gebracht met 
de bekostiging van het reguliere onderwijs.

 • Ouderbetrokkenheid. De school is een gemeenschap waarin leraren, leerlingen en ouders 
samenwerken aan goed onderwijs. Door schaalvergroting kennen ouders niet altijd meer de 
mensen die eindverantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan hun kind. De ChristenUnie wil 
de ouderbetrokkenheid vergroten en de samenwerking tussen ouders en leraren versterken. 
Ouderverenigingen krijgen weer subsidie.

 • Aan de slag met de nieuwe burgerschapsopdracht. De nieuwe burgerschapsopdracht voor 
het onderwijs waarborgt dat scholen leerlingen de grondbeginselen van de democratische 
rechtsstaat bijbrengen. Bij het toezicht op deze opdracht wordt de vrijheid van scholen om 
vanuit hun eigen identiteit invulling te geven aan deze opdracht gerespecteerd. Het toezicht 
door de inspectie op de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden en de zorgplicht voor de 
schoolcultuur heeft een terughoudend karakter.

 • Goede en rolvaste inspectie. De onderwijsinspectie wordt versterkt en gaat beter toezicht houden 
op passend onderwijs. De inspectie is rolvast en heeft tot taak de kwaliteit van het onderwijs te 
bewaken op grond van deugdelijkheidseisen. De inrichting van het onderwijs is nadrukkelijk de 
verantwoordelijkheid van de schoolgemeenschap zelf, op basis van haar identiteit en visie.

Eerlijke kans voor ieders gaven en talenten
Het onderwijs moet eerlijke kansen bieden voor ieders talenten. De ChristenUnie legt zich er niet bij 
neer dat
kinderen die bij de start op achterstand staan, minder onderwijskansen hebben dan leeftijdgenoten.
 • Bestrijding van onderwijsachterstanden. Vroeg opgelopen taal- en ontwikkelachterstanden 

blijken in derest van de schoolcarriere niet of nauwelijks meer in te lopen. Voor de bevordering 
van gelijke kansen is de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van groot belang. Nog niet alle 
kinderen voor wie deze educatie van belang is, weten er de weg naar toe te vinden. Hier valt nog 
winst te behalen. De impact van het coronavirus op onderwijsachterstanden vraagt blijvende 
aandacht; waar nodig geven we een extra impuls om opgelopen achterstanden weg te werken.

 • Soepele overgangen. Via de doorstroomtoets krijgen leerlingen in het basisonderwijs 
meervoudige schooladviezen. Samen met de beschikbaarheid van brede brugklassen in het 
voortgezet onderwijs levert dat een positieve bijdrage aan gelijke kansen voor kinderen. De 
keuze voor een type brugklas is aan de scholen. Een goede begeleiding bij de overgang naar een 
volgende school en voldoende mogelijkheden om door te stromen en te stapelen, leveren een 
positieve bijdrage aan de ontwikkelingsmogelijkheden en -kansen van kinderen. Er komt meer 
ruimte voor samenwerking en initiatieven van scholen op dit vlak. Leerlingen kunnen zonder 
voorwaarden doorstromen naar een hoger onderwijsniveau.

 • Gratis schoolboeken. De schoolboeken blijven gratis op het voortgezet onderwijs. Daarbij worden 
ook digitale leermiddelen betrokken. 

 • Aanpakken schaduwonderwijs. Het is niet wenselijk dat kinderen met rijke ouders meer kansen 
hebben dan andere kinderen. Scholen moeten voldoende hulp bieden aan ieder kind dat 
specifieke ondersteuning nodig heeft. Initiatieven als de huiswerkvrije school kunnen daarbij 
helpen en worden gestimuleerd.

 • Ouderbijdrage echt vrijwillig. De ouderbijdrage die scholen vragen mag kinderen niet in de 
weg zitten bij de keuze van een school of de deelname aan een activiteit. Zo’n bijdrage is altijd 
vrijwillig, de inspectie gaat daarop gericht handhaven.

 • Gezonde lunch. We willen dat elke school een gezonde omgeving is. Daarom gaan we serieus 
kijken of veelbelovende concepten zoals de Gezonde Basisschool van de Toekomst verder uit te 
breiden zijn over Nederland. 
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 • Basisbeurs terug. Het sociaal leenstelsel wordt afgeschaft. Uitwonende studenten ontvangen een 
basisbeurs van € 550 per maand. De investeringen in het hoger onderwijs die voortkwamen uit 
de introductie van het leenstelsel blijven overeind. Er komt compensatie voor studenten in het 
huidige leenstelsel. 

Versterk het vak van leraren en schoolleiders
Leraren en schoolleiders hebben een sleutelrol in het opleiden van leerlingen en studenten. 
Zij worden bijgestaan door het onderwijsondersteunend personeel. Goed onderwijskundig en 
pedagogisch leiderschap met oog voor identiteit, weerbaarheid en diversiteit van het onderwijsteam 
is cruciaal. De ChristenUnie gaat uit van vertrouwen in de schoolteams.
 • Aanpak werkdruk. De werkdrukmiddelen blijven structureel beschikbaar. Schoolteams bepalen 

zelf waar het geld aan wordt besteed. Zo komt het geld in de klas terecht waar de nood het 
hoogst is en hebben schoolleiders, leraren en onderwijsondersteunend personeel zelf de ruimte 
om oplossingen te zoeken.

 • Ruimte voor ontwikkeling. Wij investeren in ruimte voor ontwikkeling voor leraren en 
schoolleiders. Onderwijsteams worden sterker door bijscholing, coaching en begeleiding, in het 
bijzonder voor startende leerkrachten. Leraren worden gestimuleerd om onder eigen regie te 
werken aan professionalisering van de beroepsgroep.

 • Aantrekkelijk beroep. Om het lerarentekort tegen te gaan, worden de loopbaanperspectieven 
voor leraren vergroot. De bevoegdhedenstructuur in het funderend onderwijs wordt herzien, 
zodat het makkelijker wordt om ook tussen onderwijssectoren over te stappen. In vervolg op 
de eerste forse stappen die zijn gezet, wordt de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs 
helemaal gedicht. Er komt één cao voor het basis- en het voortgezet onderwijs. De instroom 
van leraren wordt verhoogd, onder meer door de academische instroom in het basis- en het 
voortgezet onderwijs te stimuleren.

 • Afhaken voorkomen. Goede begeleiding van startende leraren is van groot belang. Er worden 
middelen vrij gemaakt om de begeleiding beter te regelen, zittende docenten te ontlasten bij de 
begeleiding en zo te voorkomen dat docenten afhaken.

 • Sterke schoolleiders. Een goede schoolleider is cruciaal voor een goed functionerende school. De 
eisen aan schoolleiders worden vastgelegd in de wet, het Schoolleidersregister wordt verplicht. 
Schoolleiders krijgen een aantrekkelijke en passende beloning.

 • Kerels voor de klas. We willen meer meesters en leerkrachten uit minderheidsgroepen in het 
basisonderwijs. De pabo wordt beter ingericht voor vrouwen én mannen, door een grotere 
diversiteit en vrijheid in lesmethodes en onderwijspedagogiek.

 • Zij-instroom bevorderen. Om het lerarentekort te lijf te gaan, krijgen nog meer mensen met 
praktijkervaring de mogelijkheid om in een verkort traject en met subsidie een opleiding tot 
leraar te volgen. Het wordt mogelijk om specialisaties te volgen, bijvoorbeeld gericht op het jonge 
kind. Zij-instromers worden beter begeleid.

Investeren in het funderend onderwijs
Het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs leggen de basis voor kinderen om zich te 
ontwikkelen als individu. Die basis is heel belangrijk. De kwaliteit van het onderwijs staat echter 
onder druk, daarom is een kwaliteitsimpuls noodzakelijk.
 • Impuls onderwijskwaliteit. De bekostiging van scholen is voldoende om aan de basiskwaliteit te 

voldoen, maar de verwachtingen van de samenleving zijn hoger. We stellen geld beschikbaar 
voor een kwaliteitsimpuls. Net als bij de werkdrukmiddelen hebben de schoolteams een 
belangrijke stem in het besteden van het geld. Zo kunnen scholen zelf kiezen of ze het geld 
besteden aan bijvoorbeeld kleinere klassen, extra handen in de klas of meer tijd en ruimte voor 
lesvoorbereiding en onderwijsontwikkeling.

 • Leesonderwijs verbeteren. Het leesonderwijs moet op de schop. Plezier in het lezen moet weer 
centraal komen te staan. Het examenvak Nederlands wordt binnen de lopende curriculumver-
betering met voorrang herzien. Er komt een ambitieuze leesagenda met extra middelen voor 
leesbevordering op scholen en in bibliotheken.

 • Leren van elkaar. Uit onderzoek blijkt dat scholen met eenzelfde budget en leerlingenpopulatie, 
leerlingen met een lager schoolniveau afleveren als ze slecht worden geleid. Scholen die 
ondermaats scoren, volgen een verbeterprogramma. We investeren in tijd en ruimte voor 
schoolteams om school-overstijgend van elkaar te leren.
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 • Verbeteren curriculum en kerndoelen. Het curriculum en de kerndoelen in het funderend 
onderwijs worden verbeterd. Er komt een permanente commissie die iedere 5 jaar advies geeft 
over de herijking van het curriculum.

 • Digitalisering in het onderwijs. Digitalisering biedt kansen voor verbetering van het onderwijs. 
Tegelijkertijd vraagt dit dat het onderwijs wordt ingericht op het goede gebruik van ict. Leraren 
en leerlingen moeten digitaal geletterd zijn, de infrastructuur moet op orde zijn en de juiste 
leermiddelen beschikbaar zijn. Vanuit de investeringsagenda wordt geld beschikbaar gesteld 
voor de digitaliseringsagenda in het primair en voortgezet onderwijs. Belangrijk is daarbij dat 
digitalisering enkel wordt ingezet ter versterking en niet ter vervanging van fysiek onderwijs.

 • Speciaal onderwijs op waarde geschat. Het speciaal onderwijs is een waardevol en toegankelijk 
onderdeel van ons onderwijsstelstel voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Leraren 
in het voortgezet speciaal onderwijs worden beloond conform de beloning in het reguliere 
voortgezet onderwijs.

 • Scholen in krimpregio’s. Wij investeren in de kwaliteit van onderwijs in krimpregio’s. Van scholen 
wordt verwacht dat zij samen zoeken naar toekomstbestendige oplossingen, maar de vrijheid 
voor eigen keuzes blijft overeind.

 • Praktijkonderwijs is een volwaardige schoolsoort die rechtstreeks wordt bekostigd. Het is van 
belang dat er meer samenwerking en uitwisseling komt met het mbo. Docenten worden ook 
ingezet als jobcoach en stagebegeleider, zodat jongeren een kans op de arbeidsmarkt krijgen. De 
entreeopleiding MBO wordt versterkt. Deelnemers krijgen een OV-reisproduct.

Inclusief onderwijs
Het is belangrijk dat de talenten van ieder kind tot bloei komen, ook als een kind daarbij meer hulp 
en ondersteuning nodig heeft. De kerngedachte van passend onderwijs blijven we steunen, maar 
er zijn wel verbeteringen nodig om ouders, leraren en kinderen te helpen bij wat moet gebeuren. 
Recentelijk zijn daar goede stappen in gezet. Daarbij is ook aandacht nodig voor de draagkracht van 
het onderwijs. We willen toe naar inclusiever onderwijs, maar op een verantwoord tempo en met 
voldoende mensen en middelen.
 • Ieder kind heeft recht om te leren. Ieder kind dat iets kan leren, heeft recht op onderwijs. Dat 

recht leggen we wettelijk vast. Soms zijn scholen zelf niet in staat om een kind een passende 
leerplek te bieden, zij moeten dan binnen het samenwerkingsverband een alternatief aanbieden. 
Een onafhankelijke commissie beoordeelt of een leerling een aanbod heeft gekregen dat bij hem 
past. Mocht een passend aanbod uitblijven, dan moet er door partijen iemand zijn aangesteld 
met doorzettingsmacht, die tijdig een knoop doorhakt.

 • Verhoog de landelijke norm voor basisondersteuning. Zoals recentelijk aangekondigd, komt er 
een landelijke norm voor basisondersteuning, zodat iedere school weet wat het basisaanbod 
aan kinderen moet zijn. Scholen krijgen zelf directe financiering voor lichte ondersteuning. 
Onafhankelijke experts adviseren over de norm. De samenwerkingsverbanden blijven 
verantwoordelijk voor de zwaardere ondersteuning. 

 • Meer zeggenschap voor leraren. Leraren, ondersteuners en schoolleiders krijgen meer 
zeggenschap over de besteding van middelen voor passend onderwijs. Samenwerkingsverban-
den maken transparant hoeveel geld per school beschikbaar is.

 • Hoor-recht voor leerlingen. De stem van leerlingen telt. Het hoorrecht van leerlingen wordt 
wettelijk geregeld, zodat kinderen altijd mee kunnen praten over de besluiten die leraren en 
ouders over hun ondersteuning en leerplek nemen.

 • Betere hulp voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen. Speciale onderwijszorgarrangementen 
gaan ervoor zorgen dat kinderen met een ernstige meervoudige beperking op een goede plek 
onderwijs en zorg krijgen, zonder bureaucratie en geschuif met budgetten. Het is zinloos om 
ieder jaar te controleren of een kind nog een ernstige beperking heeft; toelaatbaarheidsverklarin-
gen in categorie 3 worden voor de hele schooltijd afgegeven.

 • Versterking van jeugdhulp in en bij de school. De samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en 
zorg wordt versterkt.

 • Voorkomen van thuiszitten. Hoewel er de laatste jaren stappen zijn gezet om thuiszitters sneller 
weer naar school te krijgen, is er meer nodig om dit hardnekkige probleem aan te pakken. Het 
wordt mogelijk om tijdelijk een combinatie van onderwijs op afstand en fysiek onderwijs te 
volgen, als opstapje naar de terugkeer naar volledig onderwijs.

 • Beter toezicht op passend onderwijs. Het toezicht op passend onderwijs is recentelijk 
geïntensiveerd. Daarnaast komen er extra inspecteurs bij om beter toezicht te houden op 
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passend onderwijs.
 • Extra uitdaging. Passend onderwijs betekent ook dat er aandacht is voor leerlingen die extra 

uitdaging nodig hebben, zoals hoogbegaafde leerlingen. De kosten hiervan mogen niet op de 
ouders worden afgewenteld. 
 

Vakmanschap: de kracht van beroepsonderwijs
Een sterk beroepsonderwijs leidt vakmensen op die onmisbaar zijn voor Nederland. Het vmbo, mbo 
en hbo leiden mensen op die een belangrijke rol vervullen in de samenleving en economie. Wij 
investeren in kundige vakmensen.
 • Investeren in technisch vakmanschap en ambachtsonderwijs. Het aantal meester-gezelplaat-

sen wordt uitgebreid. Kostbare arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen krijgen meer 
bekostiging.

 • Stage-pact. Elke jongere in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs moet verzekerd zijn 
van een kwalitatief goede stageplaats. Door middel van een ‘stagepact’ worden samen met 
werkgevers de stagemogelijkheden voor mbo-studenten uitgebreid. Daarbij leveren ook 
overheidsinstellingen een aandeel.

 • Begeleiding tegen uitval. Er komt intensievere begeleiding van studenten met achterstanden en 
een hoge kans op voortijdig schoolverlaten. 

 • Minder scheiding tussen cognitieve en praktische vaardigheden. In het voortgezet onderwijs en 
het beroepsonderwijs komen meer mogelijkheden voor uitwisseling van docenten en leerlingen 
tussen schoolsoorten, zodat bijvoorbeeld een havist als aanvulling op zijn vakkenpakket ook een 
praktisch vak uit het beroepsonderwijs kan volgen.

 • MBO-niveau 5. Er komt ruimte voor pilots met niveau 5 opleidingen binnen het MBO waarin 
specialisatie en verdieping vakmanschap centraal staat, specifiek in domeinen waar geen 
vervolgopleiding in het hbo beschikbaar is.

 • MBO beter toegankelijk voor mensen zonder startkwalificatie. Voor heel wat mensen zonder 
startkwalificatie op de arbeidsmarkt is MBO het beste onderwijsniveau om praktisch geschoolde 
beroepen uit te oefenen. Denk aan statushouders, voormalige arbeidsmigranten, schoolverlaters, 
jonge moeders zonder diploma.

Toegankelijk hoger onderwijs en onderzoek
Universiteiten en hogescholen in Nederland verzorgen onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit. 
Maar het stelsel is overspannen. Studenten en docenten ervaren toenemende studie- en werkdruk. 
Er moet meer rust komen in het systeem. Met de verschuiving van variabele bekostiging op basis 
van aantallen studenten naar een meer vaste bekostiging is een eerste stap gezet naar meer rust en 
een solide basis. Er moet een gezondere balans komen tussen competitie en samenwerking. Met 
het initiatief van de ChristenUnie voor Coalitie-Y willen we ongezonde prestatiedruk en schulden 
weghalen bij jongeren. Geen leenstelsel, maar rust en ruimte om talenten van jongeren tot bloei te 
laten komen.
 • Extra middelen voor wetenschap en onderzoek. Investeringen in wetenschap en onderzoek 

houden ons land leefbaar, welvarend en concurrerend. De ChristenUnie wil de matchingsdruk en 
de lage honoreringspercentages in de tweede geldstroom verzachten, de onderzoekscomponent 
in de eerste geldstroom versterken en een impuls geven aan multidisciplinair, wereldwijd 
toonaangevend onderzoek dat grote maatschappelijke impact beoogt. Voor multidisciplinair 
onderzoek zijn sterke disciplines belangrijk en alle disciplines nodig. Ook sociale en 
geesteswetenschappen zijn daarbij van groot belang.

 • Bekostiging koppelen aan onderzoek. De ChristenUnie wil minder massastudies en 
massacolleges. We willen de financiering aantrekkelijker maken voor universitair onderwijs dat 
sterk is verweven met onderzoek. Onderwijs is geen bijzaak, maar een kerntaak. We willen meer 
rust en voorspelbaarheid in de bekostiging: studentenaantallen worden minder belangrijk, de 
vaste voet groter, de variabele voet kleiner. Praktijkgericht onderzoek aan hbo’s krijgt de ruimte 
om zich verder te profileren en zijn meerwaarde voor het beroepenveld te bewijzen.

 • Minder nadruk op ‘rendement’. Het onderwijs is geen bedrijf, het onderwijs moet kansen 
bieden voor ontplooiing en brede vorming. De geesteswetenschappen en kleine talen worden 
beschermd, zeker als het de laatste opleiding betreft.

 • Minder uitval. We willen een warme overgang tussen het voortgezet en hoger onderwijs door een 
studiekeuzecheck en startgesprekken met decaan of studiebegeleider. Daarbij is meer aandacht 
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nodig voor het welzijn van studenten. Op alle instellingen moet laagdrempelige psychologische 
hulpverlening beschikbaar zijn. Het profileringsfonds moet beter worden ingezet voor 
ondersteuning van studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging omlopen.

 • Sturen op aantal (internationale) studenten. Universiteiten moeten voldoende ruimte en 
passende instrumenten hebben om te sturen op het aantal (internationale) studenten.

 • Rem op stijging collegegeld. Collegegeld voor de tweede studie krijgt weer een wettelijk 
maximum.

 • Betere verdeling middelen voor wetenschap en onderzoek. Een deel van de energie die nu gaat 
naar het aanvragen en beoordelen van onderzoek dient terug te gaan naar het onderzoek zelf. 
De matchingsdruk moet omlaag. Er wordt voldoende ruimte gegeven aan de financiering voor 
vrij en ongebonden onderzoek in alle wetenschappelijke disciplines.

 • Aandacht voor kleine bèta- en techniekopleidingen. Door de versterking van de onderzoekinfra-
structuur in het hoger onderwijs en de uitbreiding van de capaciteit van exacte en technische 
studies komt er meer aandacht voor met name kleinere bètastudies.

 • Techniekhavo. Naast de bestaande havo-opleiding komt er een volwaardig bekostigde 
techniekopleiding op havoniveau. Deze opleiding geeft een startkwalificatie voor het hbo. De 
overheid werkt samen met het (technische) bedrijfsleven om dit type opleiding verspreid over het 
land te realiseren.  

De ChristenUnie investeert in de economie van de toekomst
 • in een sterkere high tech publiek-private kennisinfrastructuur 
 • in onderzoek naar quantumtechnologie, fotonica en nanotechnologie
 • bij publieke onderzoeksinstituten in samenwerking met bedrijven
 • in een digitaliseringsagenda voor het onderwijs

Sterke regionale industrieclusters. 
Ons land kent vijf industriële regio’s waar de energieintensieve basisindustrie is geclusterd: 
Rotterdam/Moerdijk, Zeeland (Terneuzen en omstreken), Noordzeekanaalgebied, Noord-Nederland 
(Eemshaven-Delfzijl en Emmen) en Chemelot (regio Geleen, Limburg). We zien deze regio’s als de 
plek waar de ontwikkeling naar een circulaire en klimaatneutrale industrie daadwerkelijk vorm kan 
en moet krijgen. De regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en 
het beroepsonderwijs wordt versterkt. Bijvoorbeeld door via het Nationale Programma Regionale 
Energiestrategieën (RES) de rol die deze industriële clusters kunnen hebben in de energietransitie te 
coördineren.
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SP
EEN LEREND LAND
Goed onderwijs is een motor van de emancipatie. De groeiende tweedeling in het onderwijs is 
desastreus voor de toekomst van ons land. Ieder kind verdient een eerlijke kans om zichzelf te 
kunnen ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Door goed beroepsonderwijs 
en vakscholen voor iedereen die dat wil. Studeren mag geen luxe meer zijn, maar is een goed recht 
voor iedereen. Studenten moeten zonder schulden kunnen studeren, daarom komt er een studie- 
beurs. Docenten hebben veel te weinig zeggenschap, zij krijgen minder bureaucratie en de vrijheid 
in de klas die ze verdienen.

Kunst en cultuur zijn geen sluitstuk van de begroting, maar een basis voor onze beschaving. Ze 
inspireren, houden een spiegel voor en leren ons dingen anders te bekijken. In een beschaafd 
land hoeven kunstenaars niet in armoede te leven. Daarom willen we eerlijke betaling en sociale 
zekerheid voor alle makers in de creatieve sectoren. Dat geldt ook voor de muziek, die we steunen 
met een nationaal investeringsfonds. In een nationaal historisch museum laten we zien hoe onze 
vrije en democratische samenleving is ontstaan.

 • Het vak van leerkracht moet aantrekkelijker worden. Er is sprake van een groeiend lerarentekort. 
Docenten krijgen een hoger salaris. We dichten de loonkloof tussen basisschool en voortgezet 
speciaal onderwijs versus het voortgezet onderwijs. De lonen worden landelijk uitbetaald, via een 
nationale cao. Daarmee worden over de hele linie de lonen van docenten verhoogd. Geld voor 
het onderwijs is niet bedoeld voor hoge beloningen of dure bonussen, de bestuurders vallen 
daarom onder de onderwijs  cao.

 • We voeren een kleine klassenstrijd. We werken daarom naar klassen van maximaal 23 kinderen, 
te beginnen op scholen met veel kinderen uit armere gezinnen. Elk kind krijgt gelijke kansen, 
scholen mogen kinderen niet meer uitsluiten door een hoge ouderbijdrage. Niet dure particuliere 
instituten, maar scholen zélf gaan leerlingen waar nodig bijspijkeren. We verlagen de werkdruk 
en stoppen de onnodige bureaucratie voor docenten.

 • Het ‘passend onderwijs’ gaat op de schop. Niet de bezuinigingswens van de politiek, maar 
de behoefte van het kind komt centraal te staan. Nieuwe scholen voor speciaal onderwijs 
worden mogelijk gemaakt. Het starten van speciaal onderwijs in het regulier onderwijs wordt 
gemakkelijker. Kinderen krijgen een leerrecht dat hen beschermt tegen schoolbesturen die ruzie 
maken over waar een kind terecht kan.

 • Sport verbroedert, brengt mensen samen en is gezond. We willen meer gymlessen en 
sportbeoefening op school, onder leiding van vakleerkrachten. Ook zwemveiligheid moet meer 
prioriteit krijgen, o.a. door het invoeren van schoolzwemmen in het basisonderwijs. Sporten moet 
voor iedereen betaalbaar zijn. De sport heeft ook een voorbeeldfunctie. Misstanden moeten altijd 
en krachtig worden bestreden, zoals racisme op en langs het veld, gebruik van doping of seksueel 
misbruik.

 • Veel kinderen leren beter op een werkplek dan in een klaslokaal. We geven het MBO alle ruimte 
voor goede beroepsopleidingen, die ook aansluiten op de arbeidsmarkt. De jongeren die geen 
startkwalificatie kunnen halen krijgen een arbeidsmarktkwalificatie die duidelijk maakt wat hun 
vaardigheden zijn. We maken het aantrekkelijk om een leven lang bijscholingen te volgen. Goed 
onderwijs moet geen luxe worden, het particuliere onderwijs leggen we aan banden.

 • Studenten moeten zonder schulden kunnen studeren. Alle studenten krijgen voortaan 
een studiebeurs. Jongeren uit gezinnen met een lager inkomen krijgen daar bovenop een 
aanvullende beurs. Omdat studeren nooit een privilege mag worden voor de meer welvarenden. 
Er komt een compensatieregeling voor (oud-)studenten die de afgelopen jaren het slachtoffer 
zijn geworden van het schuldenstelsel.

 • De positie van wetenschappers wordt versterkt, door meer vaste aanstellingen en waarborgen 
voor het doen van onafhankelijk onderzoek. Met een onderzoeksfonds waarin bedrijven 
opdrachten kunnen aanbieden, zonder dat er een directe band is tussen het bedrijf en de 
onderzoeker. Opdrachtgevers moeten de uitkomsten van onderzoek niet kunnen beïnvloeden 
en mogen publicatie van resultaten niet tegenhouden. Artikelen moeten bovendien gratis 
toegankelijk zijn.
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PvdA
Ons plan voor onderwijs met gelijke kansen voor ieder kind

Goed onderwijs van de beste leraren biedt een basis voor heel je leven. Goed onderwijs stelt je in 
staat je talent te ontwikkelen, te ontdekken wie je bent en wat je kan en je dromen waar te maken. 
Goed samenleven begint met leren met, van en over elkaar. Goed onderwijs maakt het verschil in 
het leven van mensen. Daarom vindt de PvdA investeringen in goed onderwijs en gelijke kansen 
essentieel. Goed onderwijs is voor iedereen beschikbaar. De wijk waarin je woont, je achtergrond of 
wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt.

Kinderen zijn de toekomst. School biedt hen allemaal een plek om zich optimaal te ontwikkelen. 
Dat is niet alleen in het belang van onze kinderen, maar in het belang van ons allemaal. Ongelijke 
kansen leiden ertoe dat veel talent onbenut blijft. Helaas gaat het met het onderwijs in Nederland 
niet goed. We kampen met een groot lerarentekort. De kwaliteit van ons onderwijs is de laatste jaren 
schrikbarend afgenomen. Een kwart van de Nederlandse leerlingen heeft te weinig leesvaardigheid 
om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Anno 2020 zijn meer dan twee miljoen mensen 
in ons welvarende land officieel laaggeletterd. En dat wordt alleen maar erger als we niets doen aan 
het schreeuwende tekort aan leraren, met name in het basisonderwijs.

Daarnaast zijn verschillen in het onderwijs toegenomen, hardnekkiger geworden. Hoeveel kansen 
kinderen krijgen verschilt onacceptabel veel van school tot school. Juist de scholen met kinderen 
die het onderwijs het hardst nodig hebben, hebben de grootste moeite om leraren voor de klas te 
krijgen. Het zijn scholen waar kinderen vaak zonder ontbijt naar school gaan. Wijk, afkomst, inkomen 
en opleiding van je ouders worden steeds meer bepalend voor je kansen in het leven terwijl dat niets 
mag uitmaken.

De achteruitgang van het onderwijs komt niet uit de lucht vallen. De overheidsinvesteringen zijn 
afgeknepen. Vooral in het basisonderwijs lopen de uitgaven in Nederland ver achter op andere 
Westerse landen. Dat kan niet en mag niet in een rijk land als Nederland. Alle kinderen hebben recht 
op een goede start, het recht om mee te doen, het recht op een goede school, een goede leraar en 
een tweede of zelfs derde of vierde kans. Ons land kan zich niet veroorloven dat talent onbenut blijft. 
Onderwijsinvesteringen betalen zich altijd dubbel en dwars terug.

Wij investeren daarom fors, met een ambitieuze agenda gericht op beter onderwijs en 
kansengelijkheid. Vanaf je geboorte tot en met je vervolgopleiding. Werken in het onderwijs wordt 
veel aantrekkelijker. Leraren krijgen de beloning en de ondersteuning die ze verdienen. We deinzen 
er niet voor terug om waar nodig het systeem te veranderen voor meer kansengelijkheid. We gaan 
voor een gratis voorschool voor iedereen en een uitgesteld selectiemoment voor de middelbare 
school. En we zorgen dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen, ook op latere leeftijd.

Ons plan bestaat uit de volgende punten:
1. Fors investeren in onderwijskwaliteit en kansengelijkheid
2. Vroeg beginnen
3. Ieder kind kan meedoen
4. Onderwijs als springkussen, niet als sorteermachine of hindernisbaan
5. Vervolgonderwijs voor iedereen
6. Leren houdt nooit op

Fors investeren in onderwijskwaliteit en kansengelijkheid

Iedereen moet de kans krijgen iets van zijn of haar leven te maken. De wijk waarin je woont, je religie 
of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt. Gelijke kansen zijn essentieel 
voor een samenleving waarin we omkijken naar elkaar, waarin we kunnen omgaan met verschillen 
en waarin we weerbaar zijn in een wereld die steeds sneller verandert.
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Onze keuzes:
 • Fors investeren in onderwijs. Het fundament van ons schoolsysteem is niet op orde. Het onderwijs 

wordt steeds slechter en de ongelijkheid neemt al jaren toe. Om hierin verandering te brengen 
investeren we fors in het onderwijs, van voorschool tot en met vervolgonderwijs. Zo bereiken we 
goed onderwijs, gelijke kansen en een sterke kenniseconomie.

 • Investeren in onderwijspersoneel. Het lerarentekort is een bedreiging voor het onderwijs. Omdat 
de tekorten vaak groter zijn op plekken met meer kans op leerachterstanden, zorgen de tekorten 
voor meer ongelijkheid. Met name in het basisonderwijs zijn de tekorten schrikbarend. Daarom 
investeren we structureel extra in leraren, schoolleiders en ondersteunend onderwijspersoneel.

 • We dichten de loonkloof. Leraren in het basisonderwijs en speciaal onderwijs verdienen minder 
dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Dat is gek, want het werk is van evenveel waarde. 
De loonkloof zorgt voor een groter lerarentekort in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Wij 
willen dat dit onderwijspersoneel even goed wordt betaald als hun collega’s in het voortgezet 
onderwijs. Eén wet voor het funderend onderwijs zorgt ervoor dat basisonderwijs, speciaal en 
voortgezet onderwijs beter op elkaar worden aangesloten.

 • Meer ontwikkeltijd en kleinere klassen. Een leraar die goed les wil geven moet zich goed kunnen 
voorbereiden. Daarvoor willen we leraren meer ontwikkeltijd geven. Ook komen er kleinere 
klassen zodat ieder kind voldoende aandacht krijgt.

 • Extra investeringen op de plekken waar kinderen het onderwijs het hardste nodig hebben. Voor 
gelijke kansen is het van belang dat we ongelijk durven te investeren. De afgelopen jaren zijn de 
middelen voor het bestrijden van achterstanden met tientallen miljoenen teruggebracht. Wij 
willen extra investeren op de plekken waar kinderen het onderwijs het hardste nodig hebben, 
omdat ze minder mee krijgen van thuis. Scholen met veel leerlingen die een grotere kans lopen 
op achterstand krijgen meer ondersteuning. Leraren op deze scholen verdienen een betere 
beloning aangezien vaak ook meer van ze wordt gevraagd. Zo zorgen we ervoor dat de beste 
leraren voor de klassen staan die ze het hardste nodig hebben. Ook de plekken waar er meer 
schaarste is aan leraren, in bijvoorbeeld steden en in krimpregio’s, krijgen leraren een extra 
toelage.

 • Rijksacademie voor leraren. Toekomstige leraren verdienen de beste opleiding. Te veel startende 
leraren vallen al in de eerste paar jaar uit. Om het aanzien van het vak te vergroten heeft straks 
elke lerarenopleiding het predicaat uitstekend. We gaan versnippering in het pabo-onderwijs 
tegen en investeren in betere lerarenopleidingen, onder andere door het oprichten van een 
rijksacademie voor leraren. Het Rijk betaalt de opleiding tot leraar, mits docenten daarna 
minstens vijf jaar in het onderwijs werkzaam zijn - vergelijkbaar met defensie en politie. Dit geldt 
ook voor een lerarenopleiding als tweede studie. Startende docenten krijgen betere begeleiding. 
Elke leraar houdt het permanente recht om zich bij te scholen.

 • Investeren in schoolleiders. Goede schoolleiders zorgen voor beter onderwijs. We investeren in het 
aantrekken, opleiden, belonen en ondersteunen van schoolleiders.

 • Zijinstroom in het lerarenberoep wordt makkelijker en aantrekkelijker. Dat kan door de 
opleiding beter aan te laten sluiten bij eerder verworven competenties en door het wegnemen 
van financiële belemmeringen. Er wordt meer tijd vrij gemaakt om startende leraren goed te 
begeleiden op school.

 • Extra investeringen in het onderwijs gaan gepaard met hogere verwachtingen van het onderwijs. 
De kwaliteit moet omhoog en kinderen moeten meer gelijke kansen krijgen. Schoolbesturen 
gaan meer doen om het onderwijs op hun scholen te verbeteren, boven de minimumnorm waar 
de Inspectie haar oordeel voldoende op baseert.

 • Transparantie over onderwijskwaliteit en de besteding van onderwijsmiddelen. Om te kunnen 
bijsturen krijgt de Inspectie voor het Onderwijs een sterkere positie. De Inspectie kan straks de 
besteding van geld door scholen beter beoordelen. Ze kan ook sneller ingrijpen. Binnen het 
budget voor onderwijs wordt geld bestemd voor o.a. onderwijzend personeel, onderwijsach-
terstanden en zorgleerlingen beter geoormerkt, zodat het niet aan overbodige overhead wordt 
uitgegeven. Het oppotten van onderwijsgeld door schoolbesturen in onnodige reserves moet 
stoppen.
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Vroeg beginnen
Voordat kinderen naar de basisschool gaan, zetten zij al hele belangrijke stappen in hun 
ontwikkeling. De start op school is voor een groot deel afhankelijk van de wijze waarop kinderen 
zich tot hun vierde levensjaar hebben ontwikkeld. Een achterstand op jonge leeftijd wordt vaak 
een heel leven niet meer ingehaald. Door alle verschillende en versnipperde vormen van onderwijs 
voor de allerjongsten nemen de verschillen nu toe. Niet langer mag het wel of niet hebben van een 
werkende ouder bepalen met welke voorsprong of achterstand je begint aan de basisschool. Ieder 
kind kan zich maximaal ontwikkelen.

Onze keuzes:
 • Gratis kinderopvang. Alle jonge kinderen (nul tot vier jaar) krijgen gratis toegang tot publiek 

gefinancierde kinderopvang met goed opgeleide pedagogische medewerkers. Hier kunnen ze de 
hele dag terecht, ongeacht wat hun ouders doen.

 • Einde marktwerking kinderopvang. Kinderopvang wordt net als basisscholen een publieke 
voorziening zonder winstoogmerk. Het geld dat erin gaat is bestemd voor de ontwikkeling van 
kinderen. Er mag geen winst in de zakken belanden van aandeelhouders van commerciële 
kinderopvangorganisaties.

 • Een brede school voor ieder kind. Scholen mogen zelf kinderopvang aanbieden of werken samen 
met publiek gefinancierde kinderopvangorganisaties. School, kinderopvang, buitenschoolse 
activiteiten en brede talentontwikkeling vormen samen brede scholen. Door naast onderwijs 
en kinderopvang ook vrijetijdsbesteding, ontspanning, sport en cultuur te bieden, krijgen alle 
kinderen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Bij deze brede scholen kan op termijn 
ook de onderbouw van het voortgezet onderwijs komen, zodat er ook later wordt geselecteerd.

 • Einde kinderopvangtoeslag. Met publiek gefinancierde kinderopvang, kan de 
kinderopvangtoeslag verdwijnen. Kapitaalkrachtige ouders (van kinderen van 4-12 jaar) kan een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden gevraagd voor buitenschoolse opvang.

Ieder kind kan meedoen
Onderwijs stimuleert ieder kind om het mooiste van zijn of haar leven te maken. Nu doen nog te 
veel kinderen niet mee. Dat kan en mag niet in een rijk land als Nederland.

Onze keuzes:
 • Aanpak armoede onder kinderen. In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. 

Dat zijn duizenden klassen vol. Vaak hebben ze geen schoolreisje, geen sport, geen muziekles, 
geen bijlesklas of kunnen ze hun verjaardag niet vieren. Sommige kinderen gaan zonder ontbijt 
naar school. Dat is onverteerbaar. Daarom doen wij meer tegen armoede onder kinderen. We 
stellen een maximum aan de - alleen in naam vrijwillige - ouderbijdrage. We geven gemeenten 
en scholen meer geld voor armoedebestrijding onder kinderen. En we steunen lokale initiatieven, 
samen met gemeenten, scholen, consultatiebureaus en maatschappelijke partijen als Stichting 
Leergeld, het Jeugdsport- en cultuurfonds, Stichting Jarige Job en tal van andere lokale 
initiatieven de strijd met kinderarmoede aan te gaan. Zie hoofdstuk 1. 

 • Voldoende financiering voor digitalisering van het onderwijs waardoor ieder kind mee kan doen. 
We willen dat financiële middelen ter beschikking worden gesteld waarmee de kosten worden 
gedekt voor de aanschaf van voldoende digiborden, een eigen device per leerling vanaf groep 4 
en waarmee benodigde digitale lesmethoden kunnen worden vergoed. 

 • Meer muziek, cultuur en sport. Op iedere school komt meer ruimte voor muziek, cultuur en sport, 
door goed opgeleide vakleerkrachten. Ieder kind komt ermee in aanraking. Dit wordt publiek 
gefinancierd.

 • Bijles niet afhankelijk van je portemonnee. Dure bijlessen vergroten de ongelijkheid. Alle kinderen 
die extra onderwijs, huiswerkbegeleiding of coaching in studievaardigheden nodig hebben, 
moeten dat via school kunnen krijgen. Scholen ontvangen hiervoor extra middelen.

 • Een plek voor ieder kind. Ieder kind heeft het recht om naar school te gaan. Nederland telt echter 
vele duizenden “thuiszitters”. Wij willen dat ons onderwijs echt inclusief is en dat er voor elk kind 
een goede plek is op school. Passend onderwijs, waarbij ieder kind de juiste ondersteuning krijgt, 
moet het streven blijven, maar gaat nu teveel gepaard met verhoging van de werkdruk in het 
onderwijs. Om daar iets aan te doen willen we investeren in passend onderwijs en jeugdzorg 
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en de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg verbeteren. Geld voor zorgleerlingen moet 
ook echt bij zorgleerlingen terecht komen. We leggen vast welk niveau van basisondersteuning 
minimaal nodig is om kinderen te begeleiden in hun specifieke behoeften, zoals taal– en 
rekenachterstanden, gedragsstoornissen, dyslexie, sociaaleconomische omstandigheden en 
hoogbegaafdheid.

 • Geen segregatie op school. School is niet alleen een plek waar je leert, maar ook een plek waar 
je elkaar ontmoet en leert samenleven. Welke boodschap geven we onze kinderen mee als we 
ze apart naar school laten gaan? De segregatie in ons onderwijs neemt al jaren toe. We zien 
scholen waar problemen zich opstapelen en scholen waar het tegenovergestelde gebeurt. De 
categoralisering van ons onderwijs versterkt dit effect. Je afkomst mag niet meer bepalen waar 
je naar school gaat en tot welk netwerk je toegang krijgt. Schoolbesturen gaan meer doen 
om segregatie tegen te gaan en gemeenten krijgen de bevoegdheid dit af te dwingen. Sturen 
op onderwijshuisvesting, een transparant aannamebeleid, extra investeren in scholen met 
kinderen die de hulp het meest nodig hebben, een maximum aan de ouderbijdrage en brede 
schoolgemeenschappen kunnen hierbij helpen.

 • Burgerschap belangrijker maken. Goed onderwijs is veel meer dan alleen maar scholing van 
cognitieve kennis. De jaren op school vormen ook een periode waarin je je eigen identiteit 
ontwikkelt in relatie tot anderen. Op school leer je je te ontwikkelen tot wereldburger. Daarom is 
het noodzakelijk dat het curriculum ook voldoende aandacht schenkt aan wie je bent in relatie 
tot een ander. Zo worden kinderen weerbaar en voorkom je pestgedrag. Voor het aanpakken 
van maatschappelijke problemen als racisme, discriminatie en uitsluiting, is het noodzakelijk dat 
burgerschap belangrijker wordt in het onderwijscurriculum. Burgerschapsonderwijs wordt een 
belangrijker criterium bij het beoordelen van scholen door de onderwijsinspectie.

 • Gelijke kansen in de grondwet. Niet alle scholen bieden alle kinderen de kansen die ze verdienen. 
Sommige scholen keren zich tegen universele waarden als de gelijkheid van man en vrouw, van 
homo en hetero. Sommige kinderen zitten thuis en worden op geen enkele school toegelaten. 
Ons ideaal, dat het niet mag uitmaken waar je vandaan komt voor wie je later wordt, komt zo 
in gevaar. Wij willen het belangrijke artikel 23 van de Grondwet - dat de vrijheid van onderwijs 
regelt– daarom aanpassen. Niet langer de belangen van de school, maar die van het kind staan 
daarin centraal. Het nieuwe artikel 23 is duidelijk: ieder kind heeft recht op onderwijs en kan 
elke school kiezen. Scholen hebben de plicht om kinderen te accepteren. Kinderen mogen niet 
geweerd worden op basis van hun geloof, zorgbehoefte of inkomen van hun ouders.

Onderwijs als springkussen, niet als sorteermachine of 
hindernisbaan
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en in verschillende tempo’s en beginnen niet 
allemaal met een gelijke start. Dat hoeft geen probleem te zijn als je kinderen genoeg tijd en ruimte 
biedt om zich te ontwikkelen. In Nederland wordt echter heel vroeg geselecteerd voor het type 
voortgezet onderwijs, in maar liefst zeven verschillende richtingen (van praktijkonderwijs tot vwo). Al 
op 11-jarige leeftijd kom je zo in een hokje terecht waar ze niet makkelijk meer uitkomen. Daarmee 
doen we kinderen tekort. Bovendien zorgt het voor heel veel stress bij zowel kinderen als ouders. 
Kinderen worden op steeds jongere leeftijd naar bijles en toetstraining gestuurd uit angst dat het 
schooladvies te laag uitpakt. Onderwijs is veel te veel een wedstrijd geworden. Hiermee doen we 
kinderen geen recht en gaat veel talent verloren.

Onze keuzes:
 • Het moment dat wordt bepaald welk schoolniveau je aan kan, schuift met twee jaar op. Pas 

na de tweede klas van de middelbare school krijgt een leerling een definitief schooladvies. Het 
uitstellen van het selectiemoment zorgt ervoor dat kinderen meer tijd krijgen zich te ontwikkelen 
en langer bij elkaar in de klas zitten. Het vraagt wel van leraren dat ze elk kind het onderwijs 
bieden op het niveau dat het beste bij hem of haar past.

 • Gedifferentieerd lesgeven op basisschool en in brede brugklassen. Elk kind, van moeilijk lerend 
tot hoogbegaafd, verdient het onderwijs dat hij of zij nodig heeft. Lerarenopleidingen moeten 
beter toegerust worden om leraren hierin te scholen. De Inspectie heeft een belangrijke taak om 
erop toe te zien dat kinderen het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben.

 • Maatwerkdiploma’s. Het onderwijs kijkt straks meer naar wat kinderen wel kunnen in plaats van 
wat ze niet kunnen. Via een maatwerkdiploma leggen kinderen voor vakken waarin ze goed 
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zijn examens op hoger niveau af. Daarmee komt ook een hogere vervolgopleiding dichterbij. 
Vervolgopleidingen maken vooraf duidelijk welk vakkenpakket op welk niveau toegang verschaft 
en verbinden daar geen aanvullende voorwaarden aan.

 • Een gemiste kans is nooit een laatste kans. Opstromen, doorstromen, diploma’s stapelen en 
op latere leeftijd de opleiding vervolgen moet makkelijker worden. Ook zomerscholen en extra 
lestijd op school helpen om opgelopen achterstanden in te halen.

 • Geen kind zonder startkwalificatie van school. Voor heel veel kinderen verloopt de overgang van 
het vmbo naar het mbo soepel. Maar voor nog te veel kinderen, met name van vmbo-basis en 
-kader, is de overgang naar het mbo lastig en bestaat het risico op uitvallen. Als kinderen uitvallen 
verlaten zij zonder startkwalificatie het onderwijs. Dat is ongewenst. Wij maken het mbo en het 
vmbo gezamenlijk verantwoordelijk voor een soepele overgang tussen beide soorten onderwijs. 
Praktijkvoorbeelden laten zien dat dit goed mogelijk is.

 • Elke leerling verlaat het onderwijs met goede lees-, reken- en schrijfvaardigheden. In het basis- en 
voortgezet onderwijs komt meer aandacht voor taal en krijgen leerlingen extra ondersteuning als 
zij dat nodig hebben. Er komen duidelijkere taaleisen voor het onderwijs waarop scholen steviger 
worden gecontroleerd.

 • Groot offensief tegen laaggeletterdheid, voor jongeren en volwassenen. Anno 2020 zijn 
meer dan twee miljoen mensen in ons welvarende land officieel laaggeletterd en een 
kwart van de vijftienjarigen kan niet voldoende lezen en schrijven. Met een groot offensief 
tegen laaggeletterdheid zorgen we dat iedereen kan meedoen in een steeds meer digitale 
informatiesamenleving. Scholen krijgen de middelen om voor een breed aanbod van boeken 
te zorgen, zodat zij een schoolbibliotheek kunnen inrichten. Ook komen er meer betaalbare en 
laagdrempelige taallessen voor volwassenen.

 • Zorgvuldige invoering. Grote veranderingen kosten tijd en moeten zorgvuldig worden voorbereid 
om ze ook te laten slagen. Wij willen daarvoor de tijd nemen, extra investeren in leraren en met 
hen kijken naar de best mogelijke invoering van maatregelen.

   

Vervolgonderwijs voor iedereen
Iedere jongere verdient het om met voldoende vaardigheden aan het werkende leven te kunnen 
beginnen. Nu zien we dat jongeren het zwaar hebben door hoge schulden, door enorme 
prestatiedruk of door een gebrek aan stageplekken. Dat moet anders. Na school verdien je een 
goede start, dat gunnen we aan iedere jongere.

Onze keuzes:
 • Herinvoering van de basisbeurs. Jongeren hebben nu te maken met veel prestatiedruk en 

onzekerheid. Velen hebben onzeker werk en ook minder kans op een betaalbaar huis. Wij willen 
voorkomen dat jongeren al aan het begin van hun werkzame leven worden opgezadeld met 
een hoge schuld. Daarom voeren we de basisbeurs weer in. Dit doen we in combinatie met een 
progressiever belastingstelsel, met een toptarief van 60 procent voor de hoogste inkomens (zie 
hoofdstuk 1). Mensen die veel profijt hebben van hun opleiding gaan zo achteraf meer bijdragen 
in plaats van vooraf schulden maken. Voor de generatie die geen basisbeurs heeft gekregen, komt 
er compensatie. De extra investeringen in het onderwijs en de uitbreiding van de aanvullende 
beurs blijven overeind. We willen dat ook kinderen van ouders met een middeninkomen van de 
aanvullende beurs gebruik kunnen maken, door het afbouwpercentage te verlagen.

 • Een einde aan de prestatiedruk. Het studentenwelzijn gaat omhoog door een vroege signalering 
van problemen, meer vertrouwenspersonen en een meer actieve houding van onderwijsinstellin-
gen.

 • Stagegarantie voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Te vaak lopen studenten vast in hun 
studie doordat zij geen stageplaats kunnen vinden. Ook zien we dat racisme en discriminatie 
te vaak een rol spelen bij het niet kunnen vinden van een stageplek. Elke jongere heeft recht op 
een goede stageplaats en het mag niet zo zijn dat studies door een tekort aan stageplaatsen 
niet kunnen worden afgerond. Opleidingen zijn verantwoordelijk voor voldoende stageplaatsen 
en maken daarover goede afspraken met bedrijven. Er moeten meer stageplaatsen voor 
mbo-studenten worden aangeboden bij overheidsinstanties en bedrijven waarmee de overheid 
samenwerkt.

 • Stagebemiddeling. Een stagebemiddelingspunt zorgt voor een goede match tussen leerlingen 
en bedrijven. Elke onderwijsinstelling richt een stagebemiddelingspunt in, een brug tussen 
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scholen en bedrijven. Dit houdt goed zicht op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het 
onderwijs.

 • Iedereen onder de 18 haalt gratis een startkwalificatie. We schaffen het schoolgeld voor 
minderjarige mbo’ers af.

 • Extra geld voor achterstandsleerlingen in het mbo. Mbo-instellingen krijgen meer geld voor 
leerlingen uit achterstandssituaties. Met bijvoorbeeld extra onderwijsaanbod of zomerscholen 
tillen zij de leerlingen naar een hoger niveau.

 • Investeren in beroepsbegeleidende leerweg. Leerbanen bieden nu plek aan ruim 
100.000 mbo’ers. Dit zijn belangrijke banen waarin studenten bijvoorbeeld als lasser, 
monteur of verpleegkundige kunnen leren en werken tegelijk. We investeren extra in deze 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

 • Vakscholen. Goed beroepsonderwijs komt tot stand bij goed contact tussen student en docent. 
Wij streven daarom naar kleinschalige, prettige en veilige leeromgevingen. En naar werkscholen, 
vakscholen en bedrijfsscholen waarin de opleiding tot vakman of vakvrouw centraal staat. Het 
mkb staat om deze mensen te springen.

 • Investeren in hoger onderwijs. De bekostiging van het hoger- en wetenschappelijk onderwijs is 
doordrenkt van rendementsdenken. We halen de perverse volumeprikkels eruit. Publish or perish 
en het streven om zoveel mogelijk internationale studenten in de collegebanken te proppen 
gaan ten koste van goed onderwijs. Er wordt fors meer geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger- 
en wetenschappelijk onderwijs. Daarbij komt er een eerlijke verdeling tussen bèta-techniek, de 
alfa- en gammastudies en medische wetenschappen. Extra geld voor technische studies mag 
niet leiden tot minder budget voor studies binnen andere wetenschappelijke domeinen. We 
willen af van de publicatiedrift en meer geld vrijmaken voor fundamenteel onderzoek.

 • Meer inspraak. Studenten en jongeren kunnen prima meebeslissen over hun studie en 
huisvesting. Daarom krijgen ze meer inspraak in het vervolgonderwijs.

 • Meldpunt. Alle onderwijsinstellingen in het vervolgonderwijs krijgen een laagdrempelig en 
onafhankelijk meldpunt voor seksuele intimidatie en discriminatie.

Leren houdt nooit op
Scholing houdt niet op bij je diploma. Het is niet meer zo dat je met de kennis en vaardigheden die 
je rond je twintigste levensjaar hebt opgedaan veertig tot vijftig jaar vooruit kunt. Het gaat erom dat 
je de juiste en meest actuele kennis en vaardigheden hebt die je in de praktijk kunt toepassen. Dat je 
de kans krijgt en pakt om continu bij te leren of van carrière te switchen. Dat mag niet afhangen van 
hoe lang je contract al loopt of in welke sector je actief bent.

Onze keuzes:
 • Iedere werkende krijgt scholingsrecht. De werkgever wordt verplicht te zorgen dat werknemers 

brede en waardevolle scholing krijgen die zoveel mogelijk gekwalificeerd is (zie hoofdstuk 1).
 • Openstellen scholen en universiteiten voor volwassenenonderwijs.
 • Onderwijsinstellingen in middelbaar en hoger onderwijs zijn onvoldoende ingericht om 

mensen ook op latere leeftijd om of bij te scholen. Hoge instellingstarieven werpen voor oudere 
studenten drempels op. Beroeps- en kennisinstellingen gaan een grotere bijdrage leveren aan 
een leven lang leren. Daarvoor krijgen ze geld en middelen van de overheid. Op universiteiten en 
hogescholen, met uitzondering van particuliere instellingen, gaat het wettelijk collegegeld tarief 
ook gelden voor mensen die al eerder een opleiding hebben afgerond. Naar school gaan is na je 
dertigste straks net zo makkelijk als daarvoor. 

 • Studiefinanciering boven de 30. Bij een leven lang leren hoort een breder studiefinancierings-
stelsel. Ook voor mensen van boven de 30 moeten er mogelijkheden worden gecreëerd om een 
vorm van studiefinanciering te kunnen krijgen. 
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GroenLinks
Goed onderwijs voor iedere leerling
Goed onderwijs is het beste dat we kinderen kunnen geven. School als een plek waar je kunt leren, 
jezelf kunt ontwikkelen en waar je je dromen kunt najagen. Waar je ook vandaan komt en hoeveel 
geld je ouders ook hebben. Gelijke kansen voor iedereen in onze samenleving staat of valt bij goed 
onderwijs dat ons helpt om onze talenten te benutten.

 • Die gelijke kansen zijn er nu niet. Te vaak bepalen het inkomen en de opleiding van je ouders 
en de buurt waar je woont de kansen die je krijgt. Dat is het pijnlijke gevolg van politieke keuzes. 
Door bezuinigingen en doorgeslagen marktdenken is de kansengelijkheid afgenomen. Het 
onderwijs is steeds meer ingericht als een race die leerlingen zo snel en goedkoop mogelijk 
moeten uitrennen. Terwijl leerlingen harder werken dan ooit en de prestatiedruk groot is, 
kampen scholen met lerarentekorten, te weinig budget per leerling en te weinig ondersteuning 
voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

 • Het is tijd voor een omslag. GroenLinks kiest voor onderwijs dat draait om de leerling. Waar 
ruimte is om te spelen en te ontdekken. Onderwijs dat echt inclusief is, met plaats voor iedereen. 
En natuurlijk investeren we in leraren: we verlagen de werkdruk en verhogen hun beloning. We 
maken leraren weer baas over hun eigen werk. Dit geldt ook voor de docenten en onderzoekers 
aan de mbo’s, hogescholen en universiteiten. Ook hier dringen we de doorgeslagen concurrentie 
en het rendementsdenken terug. We werken aan baanzekerheid en vaste contracten en zetten 
kwaliteit weer bovenaan. Studenten krijgen weer financiële zekerheid en de mogelijkheid om 
zich vrij te ontwikkelen.

 • Kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn te belangrijk om aan de markt over te laten. 
Kinderopvang wordt een publieke voorziening waar kinderen vier dagen per week gratis 
terechtkunnen. De buitenschoolse opvang wordt helemaal gratis. Het basisonderwijs en de 
buitenschoolse opvang brengen we zoveel mogelijk samen in brede scholen en integrale 
kindcentra. Hier kunnen kinderen de hele dag terecht om te leren en te spelen.

 • We zorgen voor kleine klassen en meer ondersteuning in de klas. Daarmee krijgt ieder kind de 
aandacht die het nodig heeft, verlagen we de werkdruk voor leraren en zorgen we ervoor dat het 
vak aantrekkelijk is voor studenten en mensen die willen instromen vanuit een andere sector.

 • Leraren in het basisonderwijs gaan evenveel verdienen als hun collega’s in het voortgezet 
onderwijs. We verhogen ook de salarissen van het ondersteunend personeel en geven hun meer 
ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden. In de nationale bekostiging van scholen komt een 
schot voor de lerarensalarissen zodat geld dat is bedoeld voor leraren ook daar terechtkomt.

 • We strijden voor meer kansengelijkheid in het basisonderwijs. De moeilijkste klassen horen 
de beste leraren te krijgen. Daarom verhogen we de salarissen van leraren op scholen met 
veel kwetsbare kinderen en zorgen we voor kleinere klassen. Ook zorgen we op deze scholen 
voor extra ondersteuning in de klas. We investeren in initiatieven die voortijdig schoolverlaten 
tegengaan en schoolverlaters alsnog aan een startkwalificatie helpen. Om iedereen een gelijke 
kans te geven bij de keuze van een basisschool wordt inschrijving pas mogelijk vanaf het derde 
levensjaar.

 • We verlagen de werkdruk in het onderwijs en geven leraren meer zeggenschap over hun 
eigen werk. Alle onderwijssectoren, van basis- tot universitair onderwijs, krijgen structureel de 
beschikking over eigen werkdrukmiddelen waarvan de professionals zelf mogen beslissen 
waaraan het wordt besteed.

 • Pubers krijgen de tijd en ruimte om zich te ontwikkelen. Alle leerlingen gaan naar een 
tienerschool of een meerjarige brede brugklas waarbij ze pas in het derde jaar van de middelbare 
school een niveau kiezen. Zo hebben ze minder last van een hoge prestatiedruk. Om beter aan 
te sluiten op de ontwikkeling van leerlingen mogen ze vakken waar ze goed in zijn op een hoger 
niveau volgen en een vak waar ze minder goed in zijn op een lager niveau.

 • Het passend onderwijs moet echt inclusief onderwijs worden. Kinderen met en zonder beperking 
moeten dezelfde ontwikkelkansen krijgen, bij voorkeur in de buurt, met de begeleiding die 
nodig is. Daarom investeren we in extra ondersteuning op school, in begeleiding van thuiszitters, 
hulp aan zwevende leerlingen, in ‘samen naar school klassen’ en passen we de onderwijsbekos-
tiging zo aan dat als een klassikale setting op een school (tijdelijk) niet werkt, ook individuele 
begeleiding mogelijk is. Leraren en scholen krijgen meer vrijheid om zelf de hulp te organiseren 
die nodig is.

 • We investeren in de kwaliteit van het voortgezet speciaal onderwijs. We trekken de lonen van 
deze leraren gelijk tot aan de lonen in het reguliere voorgezet onderwijs en zorgen voor meer 
bijscholingsmogelijkheden. Jongeren krijgen de mogelijkheid om ook na hun 20e speciaal 
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onderwijs te volgen als dat nodig is.
 • We verhogen de beloning van leraren en ondersteunend personeel in het vmbo en mbo en 

bieden meer mogelijkheden om door te stromen naar een hogere schaal. Mbo-docenten krijgen 
meer tijd voor het begeleiden van stages en het opzetten van praktijkgerichte opdrachten. We 
stimuleren ambachtsscholen, onder andere in de tekortsectoren.

 • Door de coronacrisis dreigt een groot tekort aan stageplaatsen in sectoren die na de crisis 
juist weer hard vakmensen nodig hebben. Daarom voeren we voor grote organisaties een 
verplicht minimumpercentage aan stageplaatsen in. We investeren in stagemakelaars 
en stagecoördinatoren om studenten beter te begeleiden en de samenwerking met 
praktijkopleiders in de bedrijven te verbeteren. Groene bedrijven en organisaties in vitale 
sectoren, zoals de zorg en veiligheid, krijgen extra ondersteuning om stageplekken te creëren. 
Daarnaast versoepelen we het stagesysteem zodat studenten eenvoudiger terecht kunnen bij 
een leerbedrijf in een andere sector. Hierbij zijn de leerdoelen van de mbo-student leidend. 
Om stagediscriminatie tegen te gaan, stimuleren we onderwijsinstellingen om stageplekken 
toe te wijzen in plaats van studenten te laten solliciteren. Voor stages wordt een minimale 
stagevergoeding ingevoerd. 

 • Scholen zijn de hoeders van de toekomstige samenleving. Zij moeten veilig zijn voor iedere 
leerling, ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geloof, huidskleur of beperking. 
Een goede omgang met diversiteit wordt verankerd in de (bij-)scholing van leraren en 
de burgerschapsopdracht voor scholen, met speciale aandacht voor het voorkomen van 
onderadvisering op basis van vooroordelen. We geven een kwaliteitsimpuls aan het burgerschap-
sonderwijs in het mbo. De Onderwijsinspectie gaat actiever optreden tegen scholen die hier te 
weinig aan doen. We stimuleren de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn burgerschap en 
ondersteunen organisaties van leerlingen die opkomen voor acceptatie op hun school. 

 • We moderniseren artikel 23 en laten het onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs 
vervallen. Dat betekent dat de overheid verantwoordelijk is voor het waarborgen van kritisch 
denken en burgerschap op alle scholen, kinderen geen ontheffing van de leerplicht kunnen 
krijgen op grond van een geloofsovertuiging en scholen leraren en leerlingen niet mogen 
weigeren op basis van hun identiteit. Alle scholen maken hun visie op samenleving en onderwijs 
expliciet in hun schoolplan.

 • Vanaf achttien jaar krijgen alle jongeren recht op een startkapitaal van 10.000 euro. Studenten 
die onder de ‘leenstelselgeneratie’ vallen krijgen als compensatie met terugwerkende kracht 
recht op dit startkapitaal. Studenten ontvangen een studiebeurs van maximaal vierhonderd euro 
per maand. Deze komt beschikbaar voor studenten uit gezinnen met een inkomen tot 100.000 
euro per jaar. Jongeren die tegen hoge kosten een studentenkamer of onzelfstandige woning 
huren krijgen daarnaast recht op huurtoeslag. Het studentenreisproduct geldt de hele week, ook 
tijdens de zomer. De kosten van het reisproduct worden ook kwijtgescholden als een student de 
studie niet haalt. 

 • De coronacrisis heeft de digitalisering in het onderwijs enorm versneld. Na de crisis willen wij 
de goede kanten hiervan behouden, maar onderwijs op afstand mag niet worden gebruikt als 
middel om te bezuinigen. Scholen mogen alleen veilige en privacyvriendelijke elektronische 
onderwijssystemen gebruiken en monopolievorming op deze systemen wordt voorkomen. 
Leraren krijgen meer mogelijkheden om zich digitaal te ontwikkelen en van elkaar te leren op het 
gebied van digitalisering en onderwijs op afstand.

 • Schakeltrajecten op universiteiten moeten tegen reguliere collegekosten toegankelijk zijn en een 
tweede studie wordt weer betaalbaar. Selectie aan de poort mag alleen bij uitzonderlijke studies, 
zoals het conservatorium.

 • Het bindend studieadvies wordt daadwerkelijk een advies, dus niet bindend. We breiden het 
profileringsfonds uit dat studenten ondersteunt die studievertraging oplopen vanwege ziekte, 
zwangerschap of lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan.

 • In het wetenschappelijk onderzoek dringen we de doorgeslagen competitie om onderzoeksgeld 
terug, schaffen we de bekostiging per diploma af en vergroten we het basisbedrag dat 
universiteiten krijgen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor meer vaste aanstellingen en zijn 
onderzoekers minder tijd kwijt aan het schrijven van voorstellen. We beperken de invloed van het 
bedrijfsleven op de besteding van onderzoeksgeld. De bezuiniging van 100 miljoen euro op de 
alfa, gamma en medische studies maken we ongedaan. We streven ernaar om 3 procent van ons 
nationaal inkomen te besteden aan onderzoek en innovatie.

 • Wetenschappelijke publicaties worden gratis beschikbaar voor iedereen; onderzoekers aan 
Nederlandse universiteiten publiceren hun artikelen standaard in open access tijdschriften en 
we moedigen preregistraties aan. Open science wordt de norm voor al het onderzoek dat met 
gemeenschapsgeld wordt gefinancierd.
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PvdD
Onderwijs, wetenschap en cultuur Goed, 
toegankelijk onderwijs vormt het fundament voor een vrije, democratische samenleving. Het 
onderwijs zou er een stuk beter voor kunnen staan. Er is nu een ernstig tekort aan leraren. Leraren 
zijn overbelast en krijgen te weinig betaald. Doorstroom van leerlingen naar hoger onderwijs 
stagneert. Studenten worden via het “sociaal leenstelsel” opgezadeld met torenhoge schulden, 
terwijl hun werkzame leven nog moet beginnen. Het speciaal onderwijs is uitgekleed. Er is veel 
reparatie nodig. De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen die dat wil of dat nodig heeft, zich 
een leven lang moet kunnen ontwikkelen. Je ontwikkelen tot het niveau dat bij jou past is het 
uitgangspunt. Dat is waardevol voor ieder individu, maar ook voor de hele samenleving.

Duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn gaan de pijlers vormen van de 
omslag naar een duurzame samenleving. Deze kennisgebieden worden daarom een vast onder- 
deel van het lespakket op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. In de opleiding van le- 
raren zal hieraan veel aandacht worden besteed. We zetten ook in op verbetering van reken- en 
taalvaardigheid; zo komt er meer tijd en ruimte voor het bevorderen van leesplezier.
De coronacrisis heeft grote invloed op het onderwijs. De lessen die zijn opgedaan, zoals het 
organiseren van onderwijs op afstand, of juist het inrichten van klaslokalen, worden behouden. Het 
belang van kleinere klassen wordt duidelijker. De negatieve gevolgen, zoals het wegvallen van de 
sociale contacten, of het achteropraken met de lesstof, vergen een inhaalslag en extra investeringen. 
Ook zijn adequate gezondheidsmaatregelen nodig; leerlingen en leraren hebben recht op een 
veilige leer- en werkomgeving.
 • De leer- en andere achterstanden die zijn opgelopen vergen een extra investering, de coronacrisis 

mag de ongelijkheden niet vergroten.
 • De overheid ondersteunt het onderwijs om fysiek onderwijs mogelijk te maken. Onderwijs- 

omgevingen zullen corona-bestendig worden ingericht. De onderwijsinstellingen die deze 
enorme klus moeten klaren, krijgen hiervoor extra budget en zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering. Het personeel heeft daarin het laatste woord.

 • Leesplezier wordt bevorderd door het lezen meer aan te laten sluiten bij de interesses van de 
leerling. Lezen wordt ook bevorderd door voldoende (buurt)bibliotheken. In plaats van het sluiten 
daarvan dient er in te worden geïnvesteerd.

 • Scholen geven voorlichting over sekse-, gender- en seksuele diversiteit (vanaf nu 
“LHBTIQA+”). Vaardigheden om LHBTIQA+- acceptatie te bevorderen worden onderdeel van 
docentenopleidingen. Initiatieven die het onderwijs LHBTIQA+-vriendelijker maken worden 
gesteund. Als scholen hierin tekortschieten treedt de onderwijsinspectie op.

 • Scholen besteden extra aandacht aan trans-Atlantische slavenhandel, koloniale geschiedenis en 
geschiedenis van arbeidsmigratie naar Nederland.

 • De vrijheid van onderwijs mag niet misbruikt worden om te discrimineren. Intentieverklaringen 
die homoseksualiteit afwijzen zijn onacceptabel. Artikel 23 van de Grondwet wordt aangepast.

 • Kennis- en lespakketten over duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en dieren- 
welzijn komen ter beschikking aan het onder- wijs.

 • Lesmateriaal afkomstig van de fossiele industrie, van jagers, van sportvisserij, de bio-industrie of 
andere potentieel ontwrichtende sectoren worden geweerd uit het onderwijs.

 • Samenstellers van leermethoden zorgen bij ieder vak voor een representatieve weerspiegeling 
van de samenleving in hun lesmateriaal. Er worden hierover afspraken gemaakt met uitgeverijen. 
Diversiteit en inclusie zijn hierbij een aandachtspunt.

 • In het onderwijs komen 100% biologische schoolkantines en overblijfmaaltijden. Ook komen 
er overblijfmaaltijden die gratis worden verstrekt. De norm wordt dat vlees en andere dierlijke 
producten de uitzondering vormen en niet standaard op het menu staan. Wil je toch vlees, dan 
moet je dat vooraf even doorgeven: Carnivoor? Geef ’t door!

 • Basisscholen en middelbare scholen bieden lessen in kritisch denken en in mediawijsheid aan 
waarin scholieren leren om te gaan met internet en andere media. Het leren herkennen van 
nepnieuws is hier onderdeel van. Ook filosofie wordt opgenomen in het standaard- curriculum, 
en er komt meer tijd voor kunst en drama.

 • Activiteiten als schoolzwemmen, sportlessen, cultuurlessen (theater-, dans-, muziek-, schilderles 
etc.) en schooltuinen worden ruim gefaciliteerd en er komt extra geld voor.

 • Buitenlessen worden gestimuleerd, omdat gebleken is dat zulke lessen veel goeds brengen en 
het bewegen stimuleren. De combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook 
voor dat kinderen zich daarna beter kunnen concentreren in de klas.

 • Gratis kinderopvang tot 4 jaar voor vier dagen in de week wordt onderdeel van het door de 



 41

overheid aangeboden basisonderwijs.
 • Er wordt in het gehele onderwijs naast de lichamelijke ontwikkeling ook ruimte toe- gekend aan 

de geestelijke ontwikkeling om bijvoorbeeld compassie te verhogen.
 • Onderwijssegregatie wordt tegengegaan. Labels als ‘zwarte’ of ‘witte’ school worden niet meer 

gebruikt. Daarnaast wordt er gezocht naar manieren om kinderen met diverse achtergronden 
(bijvoorbeeld op het gebied van migratie en sociaal-economische status) in dezelfde klas 
onderwijs te geven.

Investeren, investeren, investeren
De overheid dient te investeren in leerkrachten en scholen. De Partij voor de Dieren vindt dat er geld 
moet worden vrijgemaakt voor het verlagen van de werkdruk, het creëren van extra ontwikkelings-
mogelijkheden en hogere salarissen. Hogere investeringen waren al nodig voor de coronacrisis 
om de werkdruk te verlagen en de klassengroot- te passend te maken bij het type onderwijs. Dat 
betekent in de praktijk dat een verkleining van de klassen meer dan wenselijk is. De school, met 
inachtneming van de corona-maatregelen, gaat over de klassengrootte, maar de medezeggen- 
schapsraad krijgt instemmingsrecht.
Echt investeren in onderwijs betekent ook dat een volledige baan maximaal 20 lesuren betreft. 
Leerkrachten krijgen zo voldoende tijd om lessen voor te bereiden, na te kijken en zich te 
ontwikkelen. De vraag naar leerkrachten neemt hierdoor wel toe en, gezien het lerarentekort dat er 
nu al is, is dat des te meer een reden voor forse investeringen. De uitstroom van nieuwe leerkrachten 
is nu te hoog. Dat is jammer, gelet op alle energie die in een opleiding is gestoken, en onnodig als er 
meer tijd is voor begeleiding en coaching. Nieuwe leerkrachten worden daarom intensief begeleid 
door ervaren leerkrachten.
 • Om het lerarentekort aan te pakken verlagen we de werkdruk en worden de lerarensalaris- sen 

verhoogd.
 • De werkdruk in het onderwijs wordt niet alleen aangepakt door meer investeringen, maar vooral 

door leerkrachten zelf weer de regie te geven over hun werk. Het aantal lesu- ren gaat naar 
beneden, naar maximaal 20 uur per week, zodat er meer tijd overblijft om het onderwijs in de 
klas te organiseren.

 • De beloningen in het primair onderwijs worden gelijkgetrokken met die in het voortgezet 
onderwijs en de leraren NT2 krijgen een CAO. Daarmee verdwijnt de loonkloof. Er komen meer 
voorzieningen voor coaching en begeleiding van nieuwe leraren.

 • Fusies tot schoolfabrieken zijn niet meer aan de orde. Het wordt eenvoudiger voor scholen om 
zelfstandig te opereren, buiten het grotere verband van een scholengemeenschap.

Scholen worden niet afgerekend op cijfers
De Partij voor de Dieren wil dat het onderwijs gericht is op het ontwikkelen van cognitieve 
vaardigheden, maar ook op de ontplooiing van álle talenten, inclusief sociale, emotionele, 
motorische en creatieve vermogens; die vallen niet in cijfers uit te drukken.
Scholen horen bij uitstek niet gericht te zijn op rendement, standaardisatie, controle, concurren- tie 
en zakelijke managementmodellen, maar op de ontwikkeling van de individuele leerling. Dat vergt 
op korte termijn investeringen en komt op langere termijn iedereen ten goede. Doorstromen naar 
een volgende opleiding wordt makkelijker gemaakt in plaats van moeilijker.
 • Leraren, leerlingen en ouders krijgen veel meer autonomie bij het bepalen van het beleid van de 

school.
 • Leerlingen krijgen inspraak in het curriculum zodat zij kunnen bijdragen aan hun les- 

programma.
 • De urennormen vervallen, scholen kunnen zelf de hoeveelheid uren afstemmen op de examen- 

eisen.
 • Basisscholen krijgen de vrijheid af te zien van de eindtoets als zij op een andere manier kunnen 

aantonen dat aan de eisen is voldaan.

Aandacht voor passend onderwijs
De Partij voor de Dieren wil dat klassen kleiner worden om goed passend onderwijs te kunnen 
geven. Voldoende aandacht voor leerlingen die onderwijs krijgen op een plek die past bij hun 
mogelijkheden en talenten vinden wij een plicht. Het rendementsdenken in het onderwijs heeft er 
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mede toe geleid dat klassen en scholen groter en groter werden. Bezuinigingen leidden verder tot 
een gebrek aan aandacht voor specifieke groepen. De veelheid aan regels draagt eraan bij dat het 
passend onderwijs niet goed functioneert. Kinderen zitten thuis en raken in een isolement, doordat 
is bezuinigd op passend onderwijs. Dit moet ongedaan worden gemaakt en er wordt onderzocht 
waar passend onderwijs verbeterd dient te worden.
 • Er wordt meer geïnvesteerd in passend onderwijs. Meer handen in de klas, kleinere klassen, meer 

expertise op scholen, meer aandacht voor individuele leerlingen.
 • Zorgteams op scholen zijn voldoende groot en beschikken over de juiste expertise en middelen 

om de veelheid aan onderwerpen aan te kunnen die komt kijken bij onderwijs op maat. Denk 
aan zorg, basiskennis en vroegsignalering op het gebied van leerachterstanden en –beperkingen 
en uitzonderlijke intelligentie. Maar ook aan zorg rondom het sociaal- emotionele functioneren. 
Dit wordt ook onder- deel van lerarenopleidingen.

Verlaag de druk op studenten
De Partij voor de Dieren wil dat de studietijd gaat om de tijd nemen voor ontwikkeling en 
ontplooiing. Maar nu staan studenten steeds meer onder te grote druk. Zij moeten sneller studeren, 
meer lenen en tijdens de studie al nuttige (werk)ervaring opdoen om hun cv op te bouwen. Corona 
maakt de druk alleen maar groter. Daarom is preventie van psychische klachten erg belangrijk. Er 
dient actief gewerkt te worden aan een cultuur waarin taboes rondom psychische klachten rondom 
falen tijdens de studie doorbroken worden.
 • Er komt een jaarlijkse meting naar het studentenwelzijn in het kader van preventie, vroege 

signalering en taboedoorbreking.
 • Iedere student krijgt directe en laagdrempelige toegang tot een studieadviseur, studentdecaan 

of vertrouwenspersoon.
 • Het aanbod van studentpsychologen wordt verruimd, zodat studenten op een redelijke termijn 

hulp kunnen inroepen.

Basisbeurs keert terug
De Partij voor de Dieren heeft zich altijd verzet tegen het ‘sociaal leenstelsel’, dat mede met hulp van 
‘progressieve’ partijen is ingevoerd. Steeds meer jongeren krijgen zo een torenhoge schuld, nog vóór 
hun werkzame leven aanvangt. Goed onderwijs is goed voor de samenleving als geheel en niet een 
individuele investeringsplicht in jezelf. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om studenten die 
slachtoffer zijn geworden van het leenstelsel, afdoende te compenseren. Denk bijvoorbeeld aan een 
korting op de studieschuld.
 • Het ‘sociaal leenstelsel’ wordt afgeschaft en de basisbeurs keert terug, het collegegeld wordt fors 

verlaagd.
 • Er komt een royale compensatieregeling voor de generatie ‘leenstelsel-studenten’.
 • Collegegeld wordt voor alle studenten het- zelfde, ongeacht het aantal eerder gevolgde studies 

of behaalde diploma’s. Er komt een compensatieregeling voor studenten die tussen wal en schip 
gevallen zijn bij de nieuwe kortingsregeling op het collegegeld voor eerstejaarsstudenten.

 • Er wordt onderzocht op welke manier een ontwikkelbudget voor iedere Nederlander een 
goede invulling van de basisbeurs kan zijn. Zo’n ontwikkelbudget geeft iedere Nederlander een 
budget, hoog genoeg om een academische opleiding mee te voltooien, en in te vullen naar 
eigen behoefte. Universitaire studenten zullen het ontwikkelbudget aan het einde van hun 
studie opgemaakt hebben. Mbo’ers kunnen er in een latere instantie gebruik van maken om een 
aanvullende opleiding mee te volgen.

 • We werken aan gelijke kansen voor iedereen, dat betekent dat bij de invoering van een dergelijk 
ontwikkelbudget als eerste wordt gekeken naar een budget voor diegenen die tot dan toe weinig 
gebruik hebben kunnen maken van opleidingen.

 • Flexstuderen maakt het voor studenten gemakkelijker hun studie een jaar te combineren 
met een bestuursfunctie of medezeggen- schapsraad, mantelzorg of ander maatschappelijk 
werk, zonder dat jaar het volledige bedrag aan collegegeld kwijt te zijn. Bij de inrichting van 
flexstuderen staat het belang van studenten voorop.
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Voor iedereen toegankelijk onderwijs
Toegankelijkheid van het onderwijs voor iedereen is een kernwaarde. Die staat nu onder druk. Al- 
leen toegankelijk onderwijs kan de bestaande on- gelijkheid verkleinen. Dat geldt voor elk school- 
type, maar in het bijzonder voor de doorstroom naar andere onderwijsvormen. Middelbare (beroeps)
opleidingen zijn van vitaal belang voor de samenleving. Dat belang is alleen maar toegenomen, nu 
de energietransitie grote inspanningen vraagt. Denk alleen al aan de grote behoefte aan duurzame 
installatiebedrijven. Maar die opleidingen krijgen niet altijd de waardering die ze verdienen, terwijl 
ze aan de basis staan van een duurzame samenleving. Het opleiden (en om- scholen) van technici 
in onder andere duurzame energie, duurzaam bouwen en duurzaam voedsel is van cruciaal belang. 
Door leer/werk-onderwijs te stimuleren, zijn nieuwe technici meteen klaar om aan de slag te gaan.
 • Vrijstelling van het collegegeld in het eerste jaar van het mbo draagt bij aan het verminderen 

van schaarste op de arbeidsmarkt aan afgestudeerden in bepaalde richtingen (zolang een 
ontwikkelbudget nog niet is ingevoerd).

 • De instroom van mbo-studenten naar hoger onderwijs wordt verbeterd door nauwere 
samenwerking tussen hbo en mbo.

 • De OV-kaart voor studenten wordt omgezet in een gift en blijft geldig zolang de student 
studiefinanciering ontvangt.

 • Universiteiten en hogescholen worden verder gedemocratiseerd: studenten en docenten krijgen 
in de medezeggenschapsraden meer invloed. Bestuurders worden gekozen, in plaats van 
benoemd door de minister.

 • Er komen mogelijkheden voor het verzamelen van studiepunten met vrijwilligerswerk.
 • Er komt een officieel erkende opleiding voor natuur-inclusieve landbouw.

Onderwijs dierproefvrij
Het gebruik van dieren in het middelbaar en hoger onderwijs, in snijpractica, bij demonstraties en 
bij proeven moet worden beëindigd. Zolang dit nog niet gerealiseerd is, waarborgt de overheid 
het recht van studenten om gebruik van dieren voor onderwijsdoeleinden te weigeren, ook in het 
middelbaar onderwijs.
 • Er is een doorlopende campagne om leerlingen en onderwijsinstellingen op de hoogte te 

brengen van de rechten van dierproefweigeraars en de beschikbare alternatieven.
 • Studenten in (bio)medische opleidingen worden standaard onderwezen in én met gebruik van 

alternatieven voor dierproeven.

Wetenschap is onafhankelijk en vrij
De onafhankelijkheid en de kwaliteit van de wetenschap wordt beschermd en vergroot. Wetenschap 
mag niet onderworpen worden aan de tucht van de markt of rendementsdenken. Om kwaliteit 
en onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek te vergroten wordt een groter deel hiervan 
gefinancierd via vaste (meerjarige) financiering. De werkdruk op de universiteiten en hogescholen 
is ook veel te veel toegenomen. Het overheidsbudget voor eerste en tweede geldstroomonderzoek 
wordt daarom structureel verhoogd. Daarmee krijgen niet alleen docenten, maar ook onderzoekers 
en promovendi voldoen- de tijd en ruimte om hun werk te doen.
 • De overheid investeert extra geld in fundamenteel onderzoek. Er zal minder via tweede en 

derde geldstromen gefinancierd worden. Matchingseisen van onderzoek van commerciële 
opdrachtgevers worden beperkt.

 • Er komen strengere onafhankelijkheidseisen bij het instellen van bijzondere leerstoelen die 
gefinancierd worden door bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties en stichtingen.

 • Wetenschappelijk onderzoek wordt publiek gefinancierd en moet dus toegankelijker worden. 
Daarom wordt de Open Access en Open Science-beweging gesteund en gefinancierd. Ook 
wetenschappelijke artikelen en rapporten die (deels) met publiek geld zijn gefinancierd, zijn 
gratis en zonder belemmeringen in te zien.

 • Er komt een openbaar register van nevenactiviteiten van alle onderzoekers, professoren en 
docenten op universiteiten en hogescholen.

 • Er wordt door de ethische commissies van de onderwijsinstellingen toezicht gehouden op 
eventuele belangenverstrengeling van onderwijzend personeel. Met name bij commerciële 
nevenfuncties in de fiscale, bedrijfskundig en economische wetenschapsgebieden. Onderzoek 
en academisch werk, dat leidt tot verandering in economisch denken, wordt gestimuleerd. 
Projecten, die in de universitaire economieopleidingen naar meer pluraliteit en diversiteit streven, 
worden ondersteund.
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SGP
Onderwijs, cultuur en wetenschap
Onderwijs, cultuur en wetenschap verrijken het leven van mensen. Het zijn gaven van onze goede 
Schepper. Ze geven ons leven smaak en kleur. De mens heeft de Bijbelse opdracht gekregen om 
met de geschonken gaven de aarde te bouwen en te bewaren. Onderwijs zorgt ervoor dat we, vanaf 
jonge leeftijd, kennis, inzicht en vaardigheden op kunnen doen die nodig zijn om een goede weg 
door het leven te kunnen vinden. Door cultuur worden we boven het alledaagse getild en mogen we 
genieten van wat is bedacht en gemaakt, soms al eeuwen geleden. Of we dragen er zelf een steentje 
aan bij. En wetenschap leidt tot diepere inzichten, in onszelf en in de wereld om ons heen. Dat 
gebeurt ten diepste alleen als we deze gaven niet los maken van de Gever.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Leerlingen en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs functioneren het best als ze onderwijs 
krijgen en geven waar zij zich bij thuis voelen. Dat is met name het geval als er wederzijds 
herkenning is, bijvoorbeeld als die geworteld is in een gemeenschappelijke en diepgewortelde 
geloofsovertuiging. Het onderwijs staat in de fase van de minderjarigheid namelijk allereerst in het 
teken van de opvoeding door de ouders. De school is van de ouders, niet van de staat. En tijdens de 
coronacrisis zien we hoe belangrijk de rol van ouders is. Een vertrouwde omgeving is onmisbaar voor 
goed onderwijs. Voor de SGP wortelt goed onderwijs in de Bijbelse boodschap, onder meer met het 
oog op de morele vorming van onze jeugd. We gunnen daarom iedere leerling een school met de 
Bijbel.

Artikel 23 van de Grondwet garandeert inmiddels meer dan een eeuw de vrijheid van onderwijs 
met overheidsbekostiging. Die vrijheid om onderwijs te geven en te krijgen die aansluit bij de 
eigen, herkenbare overtuiging en leefwereld blijkt een succesformule. Er is voldoende aanbod van 
openbaar onderwijs en daarnaast is er in Nederland ook de mogelijkheid voor bijzonder onderwijs, 
dat eveneens van hoogwaardige kwaliteit is. Daar kan een systeem van dirigistisch staatsonderwijs 
niet tegenop. De vrijheid van onderwijs mag materieel niet verder onder druk gezet worden. 
Uiteraard vraagt vrijheid wel om verantwoordelijkheid en het stellen van grenzen.

 • Bijzondere scholen dienen bij het toelaten van leerlingen en het benoemen van personeel eisen 
te kunnen (blijven) stellen die nodig zijn om recht te doen aan de identiteit van de school.

 • De kerndoelen van het onderwijs mogen wel duidelijker, maar niet veel uitgebreider zijn dan nu 
het geval is. Bovendien dienen ze de pedagogisch-didactische visie en werkwijze van de school 
ongemoeid te laten.

Het is niet aan de inspectie om te beoordelen of scholen de juiste opvattingen hebben, bijvoorbeeld 
over het klimaat of seksuele diversiteit;

Burgerschapsonderwijs moet gericht zijn op respectvolle bejegening van alle mensen en erkenning 
van de democratische rechtsstaat. Het is ontoelaatbaar dat de overheid opvattingen van scholen 
gaat censureren.

 • De overheid heeft op basis van haar grondwettelijke bevoegdheid het recht en de plicht om 
actiever op te treden tegen bekostigd en niet-bekostigd jihadistisch onderwijs.

 • Het gesubsidieerde monopolie van Rutgers ten aanzien van seksuele educatie is onwenselijk. 
Scholen moeten kunnen kiezen uit een scala aan lesmethodes van erkende kwaliteit, zodat 
leerlingen ook de gelegenheid krijgen om minder eenzijdige inzichten tot zich te nemen.

 • Het openbaar onderwijs moet voor alle leerlingen voldoende aandacht besteden aan 
godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen. Daarvoor is onder meer contact nodig met 
(lokale) kerken.

 • De inspectie zal actiever moeten gaan toezien of scholen voldoende werken aan het bevorderen 
van de bekwaamheid van het onderwijspersoneel. Het landelijke lerarenregister dient voorgoed 
te verdwijnen omdat het een bureaucratisch keurslijf is.

 • Thuisonderwijs is een recht dat ouders hebben, mits zij voldoen aan basale wettelijke 
waarborgen.
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Passend onderwijs
In de huidige situatie en met de huidige financiële middelen is het onhaalbaar en onwenselijk om 
alle kinderen in het reguliere onderwijs een plek te geven. Het is ook onacceptabel dat leerlingen 
thuis zitten omdat scholen geen passende plek willen bieden. Daarom heeft Nederland bewust 
gekozen voor het systeem van passend onderwijs. Dat betekent dat er voor elke leerling een 
‘passende plek’ moet zijn. Meestal is dat op een reguliere school, maar als dat voor het kind beter 
is, zijn er ook nog andere voorzieningen, met name het speciaal onderwijs. De coronacrisis laat de 
noodzaak en de mogelijkheden zien van een goede afstemming tussen wat school en thuis kunnen 
doen. Daar moeten we van leren voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

 • Leerlingenvervoer is erg belangrijk om passend onderwijs te realiseren. Het vervoer is beschikbaar 
ongeacht de godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van de leerlingen.

 • De huisvestingsnormen voor scholen moeten beter aansluiten op het aantal vierkante meters 
dat voor het uitvoeren van passend onderwijs nodig is. De overheidsbekostiging per m2 
voor het basisonderwijs moet gelijk worden getrokken met de bekostiging van het speciaal 
basisonderwijs.

 • De samenwerkingsverbanden passend onderwijs dienen binnen een redelijke termijn voor elke 
leerling een plek aan te kunnen bieden als scholen er onderling niet uitkomen.

 • Ook passend onderwijs wordt uit de middelen van het Rijk bekostigd en dient voor ouders
 • dus kosteloos te zijn. De inspectie moet toezien dat scholen geen eigen bijdrage van ouders 

vragen voor ondersteuning met betrekking tot onder meer hoogbegaafdheid.
 • Ouders en personeel moet via de bestaande (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden 

van de scholen invloed gaan uitoefenen op het beleid van de samenwerkingsverbanden.
 • De samenwerkingsverbanden dienen aannemelijk te maken dat het intern toezicht onafhankelijk 

functioneert. Een door de overheid voorgeschreven specifieke vorm van intern toezicht is 
onwenselijk.

 • Er zijn heldere afspraken nodig tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden over het 
bundelen van budgetten voor zorg en onderwijs.

 • Leerlingen die zijn uitgevallen, dienen meer kansen te krijgen om weer een opleiding op te 
pakken.

Basis- en voortgezet onderwijs
Het basis- en voortgezet onderwijs leggen voor iedere leerling het fundament voor verdere scholing, 
voorbereiding op een beroep en het functioneren in de samenleving. De afgelopen jaren waren 
regelmatig pleidooien te horen om het basis- en voortgezet onderwijs weer radicaal op de kop 
te zetten. Daar ziet de SGP niets in, omdat scholen al genoeg uitdagingen hebben en het goede 
praktijken teveel miskent. Geleidelijke aanpassing is verstandiger om specifieke knelpunten te 
verhelpen. Het onderwijs moet juist een plek van gezonde rust zijn. We helpen leerlingen niet 
door ze bij alle veranderingen nog verder op te jagen. Het onderwijs moet ook recht doen aan de 
verschillende gaven van verschillende typen leerlingen. Gelijke kansen voor iedereen is een illusie, 
maar eerlijke kansen bieden is onze plicht. Ieder kind verdient een gelijkwaardige behandeling. Om 
die opdracht te kunnen uitvoeren hebben leraren en schoolleiders baat bij stabiel beleid.

Het verminderen van het lerarentekort vraagt om een stevige, vasthoudende aanpak. Daarbij moet 
niet alleen aandacht zijn voor het salaris, maar vooral ook voor werkdruk en de status van het beroep. 
Leraren verdienen meer tijd voor voorbereiding van de lessen. Voor bijscholing en omscholing 
moeten moet voldoende mogelijkheden en middelen beschikbaar zijn.

 • De samenwerking tussen basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang dient veel eenvoudiger 
te worden, bijvoorbeeld als het gaat om de inschrijving van kinderen. De leerplichtige leeftijd 
moet overigens niet verlaagd worden

 • Het is wenselijk dat meer mannen in het basisonderwijs werken. Bij de bevoegdheidseisen 
voor het basisonderwijs dient duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen leraren die zich 
richten op het jongere kind of op de leerlingen die al wat ouder zijn, waardoor een intensievere 
specialisatie binnen de Pabo ontstaat. De bevoegdheid voor het jongere kind wordt ook 
afgestemd op het werken in de kinderopvang en peuterspeelzalen, terwijl de bevoegdheid voor 
het oudere kind doorloopt naar de onderbouw van het vmbo.

 • De eindtoets is vooral nuttig voor het bepalen van een goede plek in het voortgezet onderwijs. 
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Meer gewicht dient deze toets niet te krijgen.
 • Hoewel de mogelijkheden door de coronacrisis beperkt zijn, moet de komende kabinetsperiode 

benut worden om de loonkloof tussen de docenten in het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs zoveel mogelijk te dichten.

 • Het toezichtkader van de inspectie kan nog duidelijker aangeven dat scholen binnen de 
wettelijke grenzen meer vrijheid hebben om op eigen wijze de ontwikkeling van leerlingen 
te volgen en in kaart te brengen. Op deze manier kunnen scholen veel onnodige werkdruk 
vermijden.

 • Het is vreemd dat de stichtingsnorm voor scholen in een kleine plattelandsgemeente hetzelfde 
is als die in een grote stad. De stichtingsnormen voor scholen zullen dan ook moeten worden 
herzien, zonder de normen voor steden te verhogen en waarbij rekening wordt gehouden met 
het aantal kinderen in een bepaalde gemeente of woonkern.

 • Het in standhouden van de laatste school van een richting is een belangrijk middel om 
keuzevrijheid van ouders te waarborgen en de leefbaarheid van het landelijk gebied te 
beschermen.

 • Voor kleine bedrijven bestaat een speciale regeling om (administratieve) lasten te verlichten. Zo’n 
regeling moet er ook komen voor kleine scholen.

 • Ouders, leerlingen en personeel zijn niet gebaat bij steeds verdergaande uitbreiding van 
bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Zo is een instemmingsrecht over de hoofdlijnen 
van de ‘schoolbegroting’ onwenselijk.

 • Er is meer aandacht nodig voor andere moderne vreemde talen dan het Engels, vooral het Duits 
en het Frans. Voor de grensregio’s dient er een actieplan te komen met de lokale overheden, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 • Om kinderen en jongeren meer te laten lezen en analfabetisme en laaggeletterdheid te 
verminderen, zou de regering meer programma’s dienen te ondersteunen die zich richten op de 
relatie tussen ouders en kinderen (bijvoorbeeld stimuleren van voorlezen). Daarbij is bijzondere 
aandacht nodig voor de onderbouw van het vmbo en voor sociaaleconomisch kwetsbare 
groepen.

 • In het centraal examen Nederlands moeten de verschillende taalvaardigheden evenwichtiger 
aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld meer inzet op schrijfvaardigheid.

 • De overheid moet scholen voor voortgezet onderwijs faciliteren om EHBO-cursussen voor 
leerlingen te organiseren.

 • De verantwoordelijkheden van gemeenten en scholen voor de nieuwbouw, de renovatie en 
het onderhoud van gebouwen moeten beter afgestemd worden in het belang van duurzame 
onderwijshuisvesting. De normen voor financiering van nieuwbouw van scholen moeten 
voldoende zijn om duurzame huisvesting mogelijk te maken. 
 

Voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs
Veel leerlingen uit het beroepsonderwijs gaan werken in de ‘vitale beroepen’, zoals in de zorg, in 
de dienstverlening en bij ondernemingen in allerlei bedrijfstakken. Dat vraagt om een gedegen 
beroepsopleiding, waarbinnen ook oog moet zijn voor actuele maatschappelijke en morele vragen.

In het beroepsonderwijs bevinden zich ook veel kwetsbare jongeren. Te vaak worden zij gezien 
en benaderd als zelfstandige en autonome volwassenen. Dat is niet terecht. Zij blijken juist veel 
behoefte te hebben aan begeleiding, structuur en stevige, brede basiskennis. Het is de taak van de 
regering om scholen en opleidingsinstituten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid hierin en 
hen te faciliteren.
 • De aansluiting tussen voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs moet verbeteren zonder 

dat dit leidt tot meer prikkels om onderwijsinstellingen samen te voegen.
 • Op dit moment zijn er ongeveer 500 kwalificatiedossiers en ruim 1000 zogenoemde keuzedelen 

in de vrije ruimte. Dat komt de uitvoerbaarheid en overzichtelijkheid niet ten goede. Het aantal 
kwalificatiedossiers moet flink beperkt worden.

 • De verantwoordelijkheid voor het examineren van de keuzedelen zal bij de instellingen moeten 
berusten. Daarbij dienen de keuzedelen voldoende ruimte te bieden om het eigen profiel uit te 
werken.

 • De vereiste vaardigheden voor rekenen en taal moeten helder en concreet beschreven zijn.
 • De overheid moet met de sector afspraken maken om te kunnen voorzien in voldoende, specifiek 

voor het mbo opgeleide, docenten.
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 • Het mbo moet in beginsel bestaan uit gedegen vierjarige opleidingen op niveau-4, driejarige 
vakopleidingen (niveau 2/3) en tweejarige funderende opleidingen (entree/niveau 1). Voor havoërs 
en vwo’ers zal er een versnelde mbo-opleiding moeten komen.

 • De financiering van het mbo moet met zo min mogelijk afzonderlijke budgetten en
 • afspraken gebeuren om bestuurlijke stroperigheid te vermijden en ervoor te zorgen dat de 

middelen zoveel mogelijk naar het primaire proces gaan.
 • Verdergaande schaalvergroting in het beroepsonderwijs is ongewenst. Oók kleinschalige 

opleidingen kunnen doelmatig zijn en kwaliteit leveren.
 • Het zou goed zijn als het middelbaar beroepsonderwijs ruimte krijgt om een vorm van toezicht 

op de kwaliteit te ontwikkelen die beter past bij het specifieke karakter en de eigen verantwoor-
delijkheid van deze sector.

 • De positie van kwetsbare studenten, bijvoorbeeld bij uitschrijving, dient beter geregeld te zijn. De 
onderwijsovereenkomst kan verdwijnen omdat die voor studenten niet de beoogde bescherming 
biedt en instellingen opzadelt met veel overbodige rompslomp. Met name kleinere bedrijven 
verdienen betere ondersteuning bij het aanbieden en organiseren van stages.

 • De overheid moet voorzien in een persoonlijk scholingsbudget waarmee leerlingen zich na het 
afronden van hun opleiding gemakkelijker kunnen bijscholen.

 • Wederzijdse erkenning van diploma’s met buurlanden en binnen de Benelux is hard nodig, zeker 
met het oog op de vitaliteit van krimpregio’s als Zeeuws-Vlaanderen.

Hoger beroepsonderwijs en universiteiten
De prestatiedruk en de werkdruk in het hoger onderwijs zijn onverminderd hoog. Door de enorme 
toename van het aantal studenten in de afgelopen decennia komen zowel de kwaliteit van het 
onderwijs als de begeleiding van studenten in de knel. Ook is teveel sprake van kwantitatieve 
in plaats van kwalitatieve sturing. Het is al helemaal niet de bedoeling dat de overheid met 
actieplannen voor genderdiversiteit en inclusie het onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid gaat 
beïnvloeden. Het hoger onderwijs mag geen plek zijn die gedomineerd wordt door politiek correct 
denken. Bezinning op de grenzen en vooronderstellingen van de wetenschap, alsook het debat 
daarover, horen juist op de universiteiten een plek te krijgen.

De regering moet actiever sturen om ervoor te zorgen dat studenten een passende plek krijgen. 
Daarbij is het uitgangspunt dat voor iedereen een goede bacheloropleiding beschikbaar is. Het 
volgen van een masteropleiding is geen automatisme, maar is bij uitstek bedoeld voor studenten 
die beschikken over het vereiste niveau. Studeren is meer dan het sprokkelen van studiepunten. 
Gemeenschappelijke (culturele) vorming is voor alle studenten van belang.

 • De universitaire bacheloropleiding verdient, in aansluiting op de Bolognaverklaring en de 
hbo-bachelor, een duidelijkere positie als toereikende voorbereiding op de arbeidsmarkt.

 • Het huidige leenstelsel schiet overduidelijk tekort en legt met name een zware druk op de 
studenten van wie de ouders een middeninkomen hebben. Ook voor middeninkomens moet 
er door middel van royale uitbreiding van de aanvullende beurs weer een basisbeurs als gift 
komen, zodat studenten minder financiële stress ondervinden. Het is onwenselijk dat een 
schuldengeneratie opgroeit. Studenten die onder het huidige leenstelsel vallen moeten daarom 
bij invoering van een ruimhartiger stelsel een tegemoetkoming ontvangen.

 • Een bindend studieadvies kan nuttig zijn, onder meer om te voorkomen dat studenten te laat 
vastlopen. De criteria voor zo’n advies dienen redelijk en helder te zijn.

 • De mogelijkheden om te betalen per studiepunt, met name voor hen die in deeltijd studeren, 
kan nuttig zijn. Betalen per studiepunt is geen alternatief voor reguliere opleidingen.

 • De overheid moet waarborgen dat er een toegankelijk aanbod is van voldoende opleidingen in 
de Nederlandse taal en literatuur.

 • Engels dient in het hoger onderwijs alleen dán de voertaal te zijn als studenten daarmee 
méér gebaat zijn dan met het Nederlands en dient niet louter ingezet te worden als 
concurrentiemiddel in de slag om studenten. De (schriftelijke) taalvaardigheid in het Nederlands 
mag niet lijden onder het gebruik van het Engels.

 • Zolang het bekostigingsmodel voor het aantal studenten niet verbetert, dient de overheid de 
instroom van studenten van buiten de EU beperken en onderwijsinstellingen daarvoor ten 
minste duidelijk de ruimte geven. Voor studenten uit bepaalde ontwikkelingslanden moeten 
uitzonderingen kunnen gelden.
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 • Hogescholen en universiteiten zijn geen uitvoeringsloketten van de overheid. Zo moeten 
universiteiten of hogescholen in beginsel de vrijheid hebben om op verantwoorde wijze te 
bepalen of een numerus fixus noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen 
garanderen.

 • Nederlandse diploma’s moeten niet worden uitgereikt voor opleidingen aan buitenlandse 
vestigingen van Nederlandse instellingen, aangezien de mogelijkheden voor toezicht daar 
beperkt blijken. Joint programma’s met andere buitenlandse instellingen blijven vanzelfsprekend 
mogelijk.

 • De onderwijsinstellingen zullen doelstellingen moeten gaan formuleren om het aandeel flexibele 
contracten fors te beperken.

 • Er dient een eind te komen aan het systeem van kwaliteitsafspraken. Via de lumpsum moet de 
regering voldoende basisbekostiging garanderen.

 • Het wettelijk systeem moet drempels slechten om een doorlopend systeem van 
beroepsopleideng mogelijk te maken vanaf de middelbare school via het middelbaar 
beroepsonderwijs en de assocate degree naar het hoger beroepsonderwijs. Hogescholen spelen 
een belangrijke rol bij de professionele ontwikkeling van werknemersvaardigheden en scholing in 
deeltijd.

(Praktijkgericht) onderzoek en wetenschap
Door onderzoek en wetenschap krijgen we telkens nieuwe inzichten in de wonderlijke schepping 
waarin we leven, ondanks alle gebrokenheid die erbij gekomen is. Dat onderzoek is een bron van 
verwondering, maar het leidt ook vaak tot praktische toepassingen waar iedereen zijn of haar 
voordeel mee kan doen, of dat nu is in de zorg, op de werkvloer van bedrijven of gewoon thuis.

Het is belangrijk dat de overheid oog heeft voor de vele verschillende vormen van onderzoek. 
De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar onderzoek dat gedreven wordt door 
economische of maatschappelijke prikkels. De aandacht voor (inter)nationale en politiek ingegeven 
onderzoeksagenda’s kan echter al snel tot eenzijdigheid en blikvernauwing leiden waardoor 
onderzoek dat te weinig rendement op lijkt te leveren in de knel komt. Onderzoek dat vrij en 
onafhankelijk uitgevoerd wordt, verdient daarom meer aandacht.

Het is ook de taak van de overheid om de verbinding tussen onderwijs en onderzoek voldoende 
te faciliteren en de relatie met het bedrijfsleven niet te vergeten. Dat gebeurt aan hogescholen en 
universiteiten ieder op eigen wijze. Het uitgangspunt moet niet zijn concurrentie, maar wederzijdse 
versterking. Daarbij benutten we bijvoorbeeld de kracht van het hoger onderwijs in praktijkgericht 
onderzoek en de relaties met het midden- en kleinbedrijf.

 • Het budget van de eerste geldstroom, de directe overheidsbekostiging van instellingen, moet 
worden verhoogd.

 • Ook in de bekostiging van instellingen moeten onderwijs en onderzoek in samenhang bezien 
worden, waarbij de ontwikkeling van het aantal studenten per saldo meer aandacht verdient.

 • Het aandeel strategisch en vrij onderzoek bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) dient gelijk te zijn.

 • Het vereiste dat instellingen bij het verkrijgen van onderzoekssubsidies geld moeten bijleggen 
(matching), moet beperkt worden. Universiteiten moeten in samenwerking met het NWO 
afstemmen hoe het aandeel niet-gehonoreerde aanvragen kan worden beperkt, mede om 
tijdsverspilling te voorkomen.

 • Het aantal onderzoeksagenda’s en subsidieprogramma’s kan stukken overzichtelijker. De 
onderlinge samenhang, ook tussen hoger beroepsonderwijs en universiteiten, is gebrekkig en 
moet dus beter.

 • Er moet meer financiële ondersteuning komen voor opleidingen en onderzoek in de 
geesteswetenschappen omdat daarvoor minder beurzen en fondsen beschikbaar zijn.

 • De geesteswetenschappen verdienen een extra financiële impuls en een volwaardiger aandeel in 
de toekenning van beurzen

 • De positie en bekostiging van de seminaria moet wettelijk worden verankerd.
 • Nederland stimuleert de uitbreiding van vrij toegankelijke wetenschapsresultaten (‘open acces’) 

en sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de praktijk in andere landen.
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50PLUS
 • Het onderwijs moet meer aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij.
 • Terugkeer van de basisbeurs.
 • De positie en de beloning van leraren basis- en voortgezet onderwijs moeten worden versterkt.
 • Onderwijs wordt aangeboden in de Nederlandse taal. Voor degenen die het Nederlands 

onvoldoende beheersen worden taalcursussen aangeboden.
 • Het beroepsonderwijs moet zich meer gaan richten op het onderwijs aan volwassenen.
 • Samenwerking tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven moet geïntensiveerd worden.
 • De Nederlandse taal wordt o.a. via het onderwijs gestimuleerd voor alle Nederlanders en 

degenen die dat willen worden.
 • De maximale leeftijdgrens in het volwassenenonderwijs wordt losgelaten.
 • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) moet overdag en ‘s avonds beschikbaar zijn.
 • Voor iedereen die werkloos wordt en recht heeft op een WW-uitkering is vavo direct en kosteloos 

beschikbaar. Het UWV heeft hierbij een stimulerende rol.
 • Het beschikbare bedrag voor volwassenenonderwijs moet flink omhoog.
 • Ingezet moet worden op levenslang leren en ontwikkelen.
 • De toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet gewaarborgd blijven.
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DENK
DENK staat voor toegankelijk onderwijs waarin er gelijke kansen zijn, zodat iedereen in staat is om 
het volle potentieel uit zijn of haar leven te halen. DENK hecht ook waarde aan de socialiserende 
werking van onderwijs. In het ideaal van DENK is onderwijs geen toetsfabriek, maar brengt het 
de kennis en vaardigheden over die van Nederlanders vaardige en sociale deelnemers van onze 
samenleving maken.

DENK wil dat er in het onderwijs radicaal wordt ingezet op gelijke kansen voor alle kinderen en 
jongeren. Het onderwijs moet een emancipatiemotor zijn waarin het inkomen van iemands ouders, 
iemands afkomst of het opleidingsniveau van iemands ouders nooit mag bepalen hoe ver iemand 
binnen het onderwijs komt.

Helaas blijkt uit onderzoek dat dit wel het geval is. Kansenongelijkheid tussen inkomensgroepen en 
lagere adviezen voor leerlingen met een migratieachtergrond vormen de glazen plafonds binnen 
het onderwijssysteem, waardoor ongelijkheid in de samenleving in stand wordt gehouden.

Deze ongelijkheid wordt generationeel overgedragen, waardoor groepen Nederlanders verstoken 
blijven van ontwikkeling. Dit is voor DENK een groot onrecht en moet dan ook daadkrachtig worden 
weggenomen.

DENK wil daarom het onderwijssysteem zodanig aanpassen dat er gelijke kansen zijn voor alle 
Nederlanders. Hiervoor is extra geld nodig, maar is ook nodig dat we de barrières binnen het stelsel 
die ongelijkheid in stand houden wegnemen. DENK maakt zich ook zorgen over de effecten van de 
toegenomen prestatiedruk in het onderwijs op onze jongeren. Maatwerk en de ontwikkeling van 
studenten moet weer boven snelheid en efficiëntie komen te staan.
Onderwijs is voor DENK ook het middel waarmee wij ons geloof in de maakbare samenleving tot 
uiting laten komen. Onderwijs dient niet alleen vakinhoudelijke kennis over te dragen, maar ook de 
waarden en normen die horen bij het staatsburgerschap van Nederland. Deze waarden en normen 
zijn vastgelegd in onze Grondwet. Voor DENK heeft het onderwijs dan ook een centrale rol in het 
overbrengen van waarden als gelijkwaardigheid, antiracisme en antidiscriminatie.
Naast waarden en normen wil DENK ook dat het onderwijs Nederlanders bij elkaar brengt. Leren 
over elkaars historie, in de vorm van migratieverleden en het koloniale verleden, zorgen voor meer 
onderling begrip en daarmee wederzijdse acceptatie.

Meer geld voor het onderwijs
DENK wil fors investeren in het onderwijs. Ook willen wij maatregelen nemen die ervoor zorgen dat 
het geld binnen het onderwijs beter wordt besteed. DENK wil daarom:
 • Meer geld naar en voor het onderwijs
 • Minimum percentages voor uitgaven door scholen, zoals minimale investeringen in scholing van 

personeel
 • Een reserveplafond voor onderwijsinstellingen, zodat het geld niet wordt opgepot en écht in de 

klas terecht komt
 • Betere verantwoording over onderwijsuitgaven door scholen
 • Extra geld voor het passend en speciaal onderwijs, om ieder kind de ondersteuning te bieden die 

het nodig heeft

Gelijke kansen in het onderwijs
Kinderen met lager opgeleide ouders, ouders met een kleine portemonnee of ouders met een 
migratieachtergrond, hebben minder kansen in het onderwijs. DENK staat ervoor dat elke leerling zo 
veel mogelijk kansen heeft. DENK wil daarom:
 • Meer geld voor het onderwijsachterstandenbeleid
 • Het leenstelsel afschaffen en de oude basisbeurs herinvoeren, waarbij studenten die onder het 

leenstelsel geld hebben moeten lenen worden gecompenseerd
 • Dezelfde eindtoets voor iedereen
 • Aan het einde van de onderbouw opnieuw objectief toetsen of een leerling op het goede niveau 

zit
 • Iedere leerling een brede brugklas bieden, waardoor het selectiemoment wordt uitgesteld en 

leerlingen van elkaar leren
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 • Scholing van leraren om vooroordelen over leerlingen met bepaalde achtergrondkenmerken 
tegen te gaan

 • Hogere beloning van leraren op achterstandsscholen om daar de beste leraren voor de klas te 
krijgen

 • Voor iedereen de mogelijkheid om vakken op verschillende niveaus kunnen volgen
 • Een loting bij studies met een numerus fixus, zodat er een eerlijke afspiegeling komt van 

toegelaten studenten
 • Een stagegarantie van de overheid voor iedereen die geen stageplaats kan vinden
 • Onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond tegengaan

Waardering voor onderwijshelden
De kwaliteit van het onderwijs is volledig afhankelijk van goed geschoolde en beloonde leraren en 
docenten. DENK wil daarom:
 • Een beter salaris voor leraren, te beginnen met leraren in het basisonderwijs
 • Uitbreiding van de scholings- en professionaliseringsmogelijkheden voor leraren, met monitoring 

door middel van een lerarenregister
 • Snijden in de werkdruk van docenten door de bureaucratie te verminderen
 • Het lerarentekort tegengaan door het leraarschap meer te waarderen

Onderwijs, gemeenschap en diversiteit
Onderwijs moet mensen bij elkaar brengen. Gelijkwaardigheid moet een prominentere plek krijgen 
op school. Ook moet onderwijs tot verbinding leiden door mensen kennis te laten nemen van 
elkaars achtergronden. DENK wil daarom:
 • Migratieverleden, antidiscriminatie en het koloniale verleden als kerndoelen in het onderwijs
 • Versterkt burgerschapsonderwijs als geëxamineerd onderdeel
 • Omgaan met diversiteit en antidiscriminatie prominent naar voren laten komen in 

lerarenopleidingen
 • Stereotypes en discriminatie in lesmaterialen hard aanpakken
 • Meer diversiteit voor de klas, door diversiteit aan lerarenopleidingen te stimuleren
 • Pal staan voor onderwijsvrijheid door het stoppen van de hetze tegen islamitische scholen
 • Het realiseren van voldoende imamopleidingen
 • Het aanbieden van taalonderwijs in de talen waar Nederland een belangrijke handelsrelatie mee 

heeft of (migratie-)geschiedenis mee deelt
 • Meer diversiteit in onderwijsbesturen en het management binnen het onderwijs, zodat alle 

perspectieven mee worden genomen in besluiten
 • Dat scholen aan de voorkant moeten aantonen dat zij beleid hebben om discriminatie en 

racisme binnen de school tegen te gaan 
 

Fijne leerplekken
De leerplek bepaalt voor een groot gedeelte het succes en het leerplezier van een leerling. DENK wil 
daarom:
 • Een fonds verbetering onderwijshuisvesting, waarin veel aandacht komt voor de verbetering van 

de ventilatie op scholen. De eisen voor scholen in het Bouwbesluit worden expliciet gemaakt en 
aangescherpt

 • Een maximale klassengrootte qua leerlingenaantal, om plofklassen tegen te gaan
 • Een pilot met brede onderwijslocaties die kinderopvang, dagbesteding en onderwijs aanbieden
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JA21
Onderwijs en ontwikkeling
‘De keuze van een onderwijssysteem is van meer belang voor een volk dan de keuze van een 
regeringsstelsel’, zei eens een Franse socioloog. Onderwijs is sinds ruim twee eeuwen een 
overheidsaangelegenheid geworden. Maar hoe komt goed onderwijs tot stand? Eén ding staat vast: 
een relatie waarin iemand iets van een ander leert, is een van de belangrijkste relaties die een mens 
kan hebben. Deze relatie staat in onze cultuur onder druk, naarmate het onderwijs bureaucratiseert. 
Die druk is vandaag de dag voelbaar: van primair onderwijs tot hoger onderwijs. Het hoger onderwijs 
is een soort procesindustrie geworden, waarbij de input, de studenten, zo snel mogelijk moet 
worden verwerkt, met zo weinig mogelijk lekkage en obstructie in het buizenstelsel.

Goed onderwijs is een essentiële bouwsteen voor de ontwikkeling van ieder kind. De kwaliteit van 
het onder- wijs moet daarom weer prioriteit krijgen, zodat we een drastische verbetering van het 
onderwijs kunnen bewerkstelligen. Hiervoor vindt JA21 het nodig dat docenten meer vrijheid en 
autonomie in de klas en college- zaal krijgen. Niet het aan allerlei administratieve rand- voorwaarden 
voldoen, maar onderwijs verzorgen dient weer de corebusiness te worden van alle onderwijsinstellin-
gen. Hierbij dient de relatie van de docent tot de student/leerling centraal te staan. Scholen dienen 
te beschikken over goede en ruime huisvesting, waarin het prettig werken is voor leerlingen en 
personeel.

Basisonderwijs dient in het teken te staan van het beste uit elke leerling te halen. Daarvoor is een 
goede, veilige en stimulerende omgeving noodzakelijk. Toekomstige docenten moeten beter 
opgeleid worden om ze voor te bereiden op de uitdagingen van het lesgeven. Docenten worden 
beter begeleid en krijgen meer en betere toegang tot professionalisering om de kwaliteit van het 
onderwijs te borgen. Het salaris van docenten gaat wat JA21 betreft omhoog om het vak docent 
aantrekkelijker te maken en het lerarentekort aan te pakken. Daarbij acht JA21 het van belang om 
ook de salariskloof tussen primair onderwijs en secundair onderwijs te overbruggen.

JA21 vindt dat de leerkracht meer professionele ruimte en vertrouwen en daarbij meer eigen 
verantwoordelijkheid voor goed onderwijs dient te krijgen. De opleidingseisen voor toekomstige 
leerkrachten moeten omhoog. Er moet worden ingezet op kwaliteit en niet op kwantiteit. Als 
het aanzien van de leerkrachten en hun beloning omhooggaan, de groepen kleiner worden, de 
werkdruk omlaag gaat en het passend onderwijs wordt begrensd, wordt het beroep van leerkracht 
weer een stuk aantrekkelijker waardoor er meer instroom plaatsvindt en het lerarentekort opgelost 
kan worden.

Wij staan schaalverkleining in het onderwijs voor. Kleinere klassen in het primair en voortgezet 
onderwijs zijn noodzakelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van zowel 
docenten als leerlingen. Te grote klassen zorgen ervoor dat leerlingen te weinig aandacht krijgen en 
leerlingen op elk niveau onvoldoende uitgedaagd worden. Meer ondersteuning in de groep (door 
onderwijsassistenten) draagt bij aan een lagere werkdruk in en verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs. Er dient voldoende ruimte te zijn voor individuele begeleiding door docenten. De 
coronacrisis heeft ons geleerd dat teveel lesuren achter een scherm docenten, leerlingen, studenten 
en het onderwijs niet ten goede komen.

JA21 wil het passend onderwijs begrenzen. Het is een onwerkbaar gedrocht geworden dat niet 
door docenten wordt gesteund. Door het passend onderwijs krijgen leerkrachten te maken met 
problemen waarvoor ze niet zijn opgeleid en die ernstig negatieve gevolgen hebben voor de 
kwaliteit van de les en soms zelfs voor de veiligheid van andere kinderen. Dit gaat ten koste van 
de meer getalenteerde kinderen die niet de uitdagingen krijgen die ze verdienen. Tegelijkertijd 
investeren we meer in het speciaal onderwijs, zodat kinderen met lichamelijke of mentale 
beperkingen en leer- of gedragsproblemen niet (kunnen) worden gedwongen in een gewone klas 
te blijven zitten. Kinderen die niet kunnen meekomen, moeten thuis onderwijs krijgen of naar 
speciale scholen. Docenten moeten hier meer beslissingsbevoegdheid krijgen die zij nu niet hebben 
vanwege de administratieve rompslomp die het huidige systeem met zich meebrengt en waardoor 
het niet mo- gelijk is om snel beslissingen te nemen in het belang van de leerlingen.
JA21 wil het bijzonder onderwijs volgens artikel 23 van de Grondwet behouden. Hierbij dient te 
worden aan- getekend dat islamitisch onderwijs, zowel formeel als informeel, een problematische 
uitzondering vormt op de zegen van de vrijheid van onderwijs. Islamitisch onderwijs dient te worden 
ontmoedigd, informeel islamitisch onderwijs moet worden bestreden en formeel islamitisch 
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onderwijs mag niet verder uitbreiden.

Het basisonderwijs is, zoals het woord al zegt, de basis van het onderwijs. Wat er op basisscholen 
gebeurt, goed gaat of fout gaat, dreunt door tot in het voortgezet onderwijs en soms zelfs tot in de 
mbo’s. Goed basisonderwijs waarin kinderen de fundamenten van taal, rekenen en sociale omgang 
meekrijgen, is essentieel voor een gezonde samenleving. De nadruk ligt teveel op het sociale 
element en te weinig op kennisoverdracht. Dat moet worden hersteld. Net als de algehele kwaliteit.

JA21 wil uitsluitend bevoegde docenten voor de klas. Voor de onbevoegde docenten met een 
jarenlange staat van kwaliteit willen we het makkelijker maken om deze bevoegdheid te verwerven. 
Deze bevoegde do- centen verdienen autonomie en vertrouwen in hún vak.
Een herwaardering van het docentschap gaat gepaard met een herwaardering van de verschillende 
uitstroomrichtingen. JA21 acht het wenselijk dat er bij het studiekeuzeproces geen negatief 
waardeoordeel wordt geuit en de nadruk ligt op de best passende keuze. Er komt meer onderscheid 
tussen theoretisch en praktisch ingestelde leerlingen. We behouden de differentiatie op niveau 
in het voortgezet onderwijs. Er komen geen socialistische middenschoolexperimenten en we 
beschermen categorale gymnasia. Ook de ontwikkeling van het technasium dient ruim baan te 
krijgen. Tot slot maakt JA21 zich hard voor de versimpeling van de nodeloos complexe onderwijsor-
ganisatie door kleinschaliger onderwijs voor te staan: scholen voor voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs met minder scholieren en met eigen schoolbesturen.
De vraag naar gekwalificeerde vakmensen is groot. Er zijn tekorten in de zorg, de techniek, de 
bouw, het onderwijs en het ambacht. Het beroepsonderwijs zou leerlingen moeten opleiden 
in overeenstemming met de behoefte op de arbeidsmarkt aan vakbekwame medewerkers 
en ondernemers. Wegens ‘algemene vaardigheden’ en de ‘kenniseconomie’ zijn onze 
beroepsopleidingen brede, algemene opleidingen geworden. Dit doet geen recht aan de praktisch 
ingestelde leerlingen. Daardoor zijn de uitvalpercentages hoog en verlaten veel jongeren zonder een 
diploma de school. De jongvolwassenen die de opleiding wél afronden zijn nauwelijks in staat een 
specifiek vak uit te oefenen, simpelweg omdat ze dit niet hebben geleerd. Hierdoor is een tekort 
ontstaan aan vakmensen.

JA21 wil dat het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) anders wordt ingericht. In het beroepsonderwijs 
moet een scheiding worden aangebracht tussen een theoretische en praktische leerweg. Beroepen 
die zich beter lenen voor een theoretische leerlijn, kunnen via die route worden aangeleerd. 
Leerlingen die echter het talent hebben met hun handen te werken en die gemakkelijker door 
middel van hun handen leren, kunnen via een praktische leerweg hun vaardigheden en vakman- 
schap ontwikkelen. In het mbo komt meer aandacht voor praktijklessen en ambachten. Er moet een 
betere aansluiting komen op de wensen vanuit de arbeids- markt. Ook stimuleren we differentiatie 
op niveau in het onderwijs. Om leerlingen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen, moet het 
mogelijk worden vakken op een hoger niveau te volgen en af te ronden.

Voor de invulling van de praktische onderwijsprogramma’s moet een nadrukkelijke rol worden 
weggelegd voor ervaren leermeesters en vakmensen uit desbetreffend vakgebied. Dat betekent 
dat we niet langer het primaat leggen bij logge instituties en organisaties, maar dat we scholen 
en bedrijven (in de regio) heel praktisch samen de verantwoordelijkheid geven voor de invulling 
van de actuele en adequate onderwijsprogramma’s. JA21 wil ruimte voor de professionaliteit van 
docenten en ervaren leermeesters / vakmensen die samen door uitwisseling van kennis en kunde 
het beroepsonderwijs vorm geven.

Vakmensen hebben momenteel maar beperkte mo- gelijkheden voor specialisatie. De veelal 
theoretisch ingerichte opleidingen in het hbo sluiten niet aan bij de behoefte aan doorontwikkeling 
van vakbekwaamheid en ondernemerschap. Een potentieel getalenteerde (v)mbo’er die wil 
‘doorleren’, komt daardoor op een dood spoor. JA21 vindt dat ook mensen die met hun handen 
werken, moeten kunnen excelleren; ‘meester’ moeten kunnen worden in hún vak. In veel 
projecten in Nederland voeren buitenlandse lassers, pijpfitters en betonvlechters al specialistische 
werkzaamheden uit. Nederlandse jongeren moeten trots kunnen vinden in deze banen, om zo dit 
gat op te vullen.

Universiteiten zijn ooit bedoeld om de elite op te leiden. Kleinschalig onderwijs, gericht op 
leidinggevende posities in het Nederlandse politieke, culturele en bedrijfsleven. De huidige 
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universiteiten zijn daar ver van verwijderd. De extreme internationalisering van de universiteiten, 
waardoor een mix van Nederlandse en Duitse studenten les krijgen in matig Engels, gedreven door 
niets dan financiële overwegingen – onder het mom van ideële – doet het niveau van de studenten, 
de docenten en de papers en scripties sterk dalen. Daarbij leren Nederlandse studenten zichzelf 
niet meer te verwoorden in Nederlands op een hoog niveau. Gevolg: een Nederlands dat beneden 
de maat is én een Engels dat dat ook is. Ook studenten met een migratieachtergrond kiezen 
eerder voor een universitaire studie als Nederlands de voertaal is. Het kernelement kennis opdoen 
omwille van kennis en zo een elite opleiden, raakt steeds meer op de achtergrond. Universiteiten zijn 
bedrijven geworden, op zoek naar de meeste winst. JA21 is van mening dat universiteiten weer terug 
moe- ten naar hun kern, waarin het onderwijs centraal staat voor studenten die graag willen worden 
uitgedaagd. Universiteiten zijn opleidingsinstituten, geen bedrijven: ze moeten minder inzetten op 
vastgoedportefeuilles en winst maken, maar hun aandacht richten op het geven van onderwijs. We 
moeten stoppen met het betalen van scholen en universiteiten op basis van het aantal mensen 
dat een diploma haalt (output-financiering). Want daarmee stimuleert de overheid de daling van 
de kwaliteit van het onderwijs. Om de kwaliteit verder te bevorderen, dienen topdocenten en 
onderzoekers ook les te geven aan de propedeusefase en niet alleen aan de hoofdfase. We willen 
studenten vanaf het begin inspireren en motiveren.
JA21 wil geen onderwijsvernieuwingen meer die door de overheid worden aangestuurd. 
Daarentegen staat het scholen en besturen zélf vrij om te experimenteren met nieuwe 
onderwijsvormen, met de Onderwijsinspectie als toezichthouder. In het kader van ‘een leven 
lang leren’ dienen opleidingen flexibel te worden ingericht, ook qua toelating en toetsing, zo- dat 
gemotiveerde mensen die op latere leeftijd willen studeren, een extra studie willen doen of hun 
loopbaan willen verleggen, daartoe de kans krijgen. Daarbij dient aansluiting te worden gezocht 
bij het bedrijfsleven. Colleges van Openbare Universiteiten komen zoveel mogelijk gratis online 
beschikbaar.
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PVV
Uw onderwijs
Het onderwijs is onder de kabinetten van Rutte in een vrije val geraakt. Een kwart van onze 
leerlingen is semi-analfabeet en er heerst een gigantisch lerarentekort, omdat steeds minder 
mensen voor de klas willen staan.

Ook de vernieuwingsdrang in het onderwijs blijft maar doorwoekeren; elke ‘vernieuwing’ brengt 
onrust met zich mee en leidt tot kwaliteitsverslechtering. Wij willen terug naar de pedagogiek van 
de ‘directe instructie’ in een klas waar structuur, veiligheid, rust en regelmaat heersen.
Wij constateren in de scholen een toename van politieke indoctrinatie, altijd línkse indoctrinatie. 
Schoolkinderen die worden ingezet als klimaatspijbelaars en scholen die vooroplopen om Zwarte 
Piet te verbieden zijn zomaar een paar voorbeelden. Wij willen politiek neutrale leraren. Vorming in 
levensvisie en politiek is aan de ouders, niet aan de school.

Leerkrachten moeten uw kinderen leren hoe ze moeten denken en niet wat ze moeten denken. In 
grote, gefuseerde scholen gaan leerlingen onder in de grote massa. Wij willen kleinschalig onderwijs, 
waar leerlingen weer worden gekend en geen nummer zijn. Door alle zogenaamde vernieuwingen 
is er steeds minder aandacht voor de kernvakken taal en rekenen, de basis van emancipatie en 
verheffing, en wordt kostbare onderwijstijd verspild aan allerlei modieuze bijkomende zaken. Wij 
willen terug naar de kern van onderwijs.

Het beroep van leraar moet weer aantrekkelijk worden: de leraar weer als een zelfstandige 
en zelfbewuste pedagoog voor de klas, in plaats van de leraar als uitvoerder van onwerkbare 
onderwijsvernieuwingen, bedacht door beleidsmakers en bestuurders die nauwelijks voor de klas 
hebben gestaan. Bovendien moet de kennisbasis van de leraar hersteld worden. Een bevoegdheid 
die vakkennis en pedagogische bagage waarborgt, is essentieel.

De PVV is altijd tegen het leenstelsel geweest. Het is onaanvaardbaar om studenten voor een groot 
deel van hun leven op te zadelen met schulden. Wij willen daarom het leenstelsel afschaffen en de 
basisbeurs herintroduceren.

Wij willen het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet behouden. De vrijheid van 
onderwijs is een groot goed. Er is echter geen plaats voor islamitisch onderwijs, omdat juist dat 
onderwijs in alles haaks staat op vrijheid, gelijkheid en democratie.
De onderwijskolom voor het beroepsonderwijs, van vmbo-mbo-hbo, willen wij versterken. Daarom 
willen wij geen samensmelting van hbo en wetenschappelijk onderwijs. Het enorme aantal 
‘thuiszitters’ is een regelrechte schande voor ons onderwijs. De PVV streeft naar passend onderwijs 
voor iedereen.

De PVV wil voor u:
 • Onderwijsveroudering in plaats van onderwijsvernieuwing
 • Politieke neutraliteit van de leraren
 • Kleinschalig onderwijs
 • Taal en rekenen weer centraal
 • Geen onbevoegde leraren meer voor de klas
 • Stoppen met het leenstelsel, terug naar de basisbeurs
 • Maximaal 20% van de onderwijsbegroting naar overhead, minimaal 80% naar de klas
 • Behoud van artikel 23, de vrijheid van bijzonder onderwijs
 • Stoppen met islamitisch onderwijs, omdat dat onze vrijheid en onze waarden bedreigt
 • Doorlopende leerlijnen van het vmbo naar het mbo en uiteindelijk het hbo
 • Passend onderwijs moet echt passend worden; elke leerling een plek
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FvD
Onderwijs. Wij willen:
 • Meer aanzien van het vak door betere salariëring, kleinere klassen, minder papierwerk en meer 

autonomie.
 • Behoud bijzonder onderwijs (art. 23), maar strengere waarborgen op kwaliteit, in het bijzonder bij 

islamitische scholen. Om hun identiteit te bewaren, mogen scholen in het bijzonder onderwijs 
hun aannamebeleid blijven baseren op religieuze achtergrond.

 • Begrenzen Passend Onderwijs; meer investeren in Speciaal Onderwijs. Kinderen met lichamelijke 
of mentale beperkingen moeten niet gedwongen in een gewone klas blijven zitten. Kinderen die 
niet mee kunnen komen moeten thuis onderwijs krijgen of naar speciale scholen.

 • Behoud van differentiatie op niveau. Géén socialistische middenschoolexperimenten. 
Bescherming categorale gymnasia.

 • Meer aandacht voor praktijkles en ambacht in het MBO.
 • Topniveau als ambitie. Meer aandacht voor excellerende leerlingen.
 • Investeren in grensverleggend, fundamenteel onderzoek.
 • Colleges van universiteiten zoveel mogelijk gratis online beschikbaar.
 • Herinvoering basisbeurs; gepaste compensatie voor generatie die hiervoor niet in aanmerking is 

gekomen.
 • De OV-kaart voor studenten wordt zowel in het weekend als doordeweeks geldig en blijft geldig 

zolang de student ingeschreven staat.
 • Stoppen met het betalen van scholen en universiteiten op basis van het aantal mensen dat een 

diploma haalt (output-financiering). Want daarmee ontstaat een prikkel om kwaliteitseisen naar 
beneden bij te stellen.

 • Cultuur- en muziekeducatie krijgen een vaste plek in het curriculum.
 • Liefst fulltime leraren.
 • De voertaal in het onderwijs blijft het Nederlands.
 • Scholen dienen te beschikken over goede, ruime en gezonde huisvesting, waarin het prettig 

werken is voor leerlingen en personeel.

Onderwijs
Voor de toekomst van ons land is goed onderwijs essentieel. Daarom gaat
FVD voor een drastische verbetering van het onderwijs. Docenten worden beter opgeleid en gaan 
beter verdienen. Ook kinderen uit kansarme milieus moeten via goed, algemeen toegankelijk 
onderwijs de mogelijkheid krijgen het beste uit zichzelf te halen.

Daarnaast willen we schaalverkleining. Kleinere klassen in lager en middelbaar onderwijs. Er komt 
meer onderscheid tussen theoretisch en praktisch ingestelde leerlingen. Dat is wat ons betreft 
geen kwestie van ‘beter’ of ‘slechter’. Daarom stoppen we ook met de aanduidingen ‘hoog’ en ‘laag’ 
opgeleid. De samenleving heeft behoefte aan allerlei typen mensen en het ene is niet ‘hoger’ dan 
het andere.

Wij willen een sterk Nederland, een Nederland met uitmuntende wetenschap, vrije wetenschap en 
grensverleggende uitvindingen.

Op de universiteiten maken toelatingseisen een einde aan de massaliteit doordat alleen écht 
gemotiveerde studenten een plek krijgen. Meer waardering voor het vak van docent, maar ook de 
vaststelling die daarbij hoort: leerkracht zijn is eigenlijk geen parttimefunctie. We bieden een flinke 
salariële bonus voor fulltimers.

Basis- en voortgezet onderwijs. Wij willen:
 • Kleinere groepen in de klas: maximaal 23 leerlingen per bevoegde leerkracht.
 • Meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid voor goed onderwijs bij de leerkracht.
 • Inzetten op kwaliteit door betere selectie van docenten.
 • Hogere beloning voor de leerkrachten.
 • Minder administratieve rompslomp voor docenten zodat ze zich bezig kunnen houden met hun 

vak.
 • Begrenzen Passend Onderwijs; meer investeren in Speciaal Onderwijs. Kinderen met lichamelijke 

of mentale beperkingen moeten niet gedwongen in een gewone klas blijven zitten. Kinderen die 
niet mee kunnen komen moeten thuis onderwijs krijgen of naar speciale scholen.
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 • Keuzevrijheid in aan te bieden extra vakken behouden.
 • Kleinschaliger onderwijs: middelbare scholen met minder scholieren en eigen schoolbesturen.
 • Onderzoek naar nefaste gevolgen digitalisering op leerprestaties.

Basis- en voortgezet onderwijs
Goed basisonderwijs - waarin kinderen de fundamenten van taal, rekenen en sociale omgang 
meekrijgen is essentieel voor een gezonde samenleving. De balans is teveel op het sociale element 
komen te liggen en te weinig op kennisoverdracht. Dat moet hersteld worden.
Klassen zijn momenteel veel te groot. Het gevolg hiervan is dat leerlingen te weinig aandacht krijgen 
en leerlingen op elk niveau onvoldoende uitgedaagd worden. Hetzelfde geldt voor middelbare 
scholen. De schoolbesturen zijn te groot, scholen te massaal en klassen te vol voor individuele 
aandacht.

FVD vindt dat de leerkracht meer professionele ruimte en vertrouwen moet krijgen en daarbij 
meer eigen verantwoordelijkheid voor goed onderwijs dient te krijgen. Als aanzien en beloning van 
leerkrachten omhoog gaat, de groepen kleiner worden, de werkdruk daalt en het passend onderwijs 
zoveel mogelijk wordt vervangen door speciaal onderwijs, wordt het beroep van leerkracht weer 
een stuk aantrekkelijker waardoor er meer instroom plaatsvindt en het lerarentekort opgelost kan 
worden.

Vakscholen & MBO. Wij willen:
 • Minder algemeen vormend beroepsonderwijs. Binnen het (V)MBO praktische leerlijnen voor 

specifieke vakgerichte opleidingen;
 • In de praktische leerweg focus op ontwikkeling van vaardigheden, vakmanschap en 

ondernemerschap;
 • Ná het MBO binnen het bekostigd onderwijs een doorlopende leerlijn creëren waarbij een 

leerling zich via de praktische leerlijn kan doorontwikkelen tot een ‘meester’ in zijn vak (en dus 
ook kan excelleren);

 • In de praktische leerweg de onderwijsprogramma’s mede laten bepalen door leermeesters en 
ervaren vakmensen. Dus meer gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven en scholen voor 
de regionale invulling van onderwijsprogramma’s in het beroepsonderwijs;

 • Opzetten van een validatiesysteem voor vakmanschap en vaardigheden (naast validatie van 
kennis);

 • Bestaande instituten beoordelen op hun toegevoegde waarde en deze instituten opheffen als die 
er niet meer is (zoals het meld- en expertisepunt van SBB);

 • Buiten de bestaande structuren ruimte geven voor innovatie zoals nu plaatsvindt binnen de 
Ambachtsacademie. Kennis vergaren via pilots en experimenteren en bekostigen van dit soort 
nieuwe opleidingen.

Vakscholen & MBO
De vraag naar gekwalificeerde vakmensen is groot. Er zijn tekorten in de zorg, de techniek, de bouw, 
het onderwijs en het ambacht. Het beroepsonderwijs zou leerlingen moeten opleiden naar de 
behoefte op de arbeidsmarkt aan vakbekwame medewerkers en ondernemers. Wegens ‘algemene 
vaardigheden’ en de ‘kenniseconomie’ zijn onze beroepsopleidingen brede, algemene opleidingen 
geworden.

Dit doet geen recht aan de praktisch ingestelde leerlingen. Daardoor zijn de uitvalpercentages hoog 
en verlaten veel jongeren zonder een diploma de school. De jongvolwassenen die de opleiding 
wél afronden zijn nauwelijks in staat een specifiek vak uit te oefenen, simpelweg omdat ze dit niet 
hebben geleerd. Hierdoor is een tekort ontstaan aan vakmensen.

FVD wil dat het beroepsonderwijs (VMBO en MBO) anders wordt ingericht. In het beroepsonderwijs 
moet een scheiding worden aangebracht tussen een theoretische en praktische leerweg. Beroepen 
die zich beter lenen voor een theoretische leerlijn, kunnen via die route worden aangeleerd. 
Leerlingen die echter het talent hebben met hun handen te werken en die gemakkelijker via hun 
handen leren, kunnen via een praktische leerweg hun vaardigheden en vakmanschap ontwikkelen.
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Voor de invulling van de praktische onderwijsprogramma’s moet een nadrukkelijke rol worden 
weggelegd voor ervaren leermeesters en vakmensen uit desbetreffend vakgebied. Dat betekent 
dat we niet langer het primaat leggen bij logge instituties en organisaties, maar dat we scholen 
en bedrijven (in de regio) heel praktisch samen de verantwoordelijkheid geven voor de invulling 
van de actuele en adequate onderwijsprogramma’s. FVD wil ruimte voor de professionaliteit van 
docenten en ervaren leermeesters/ vakmensen die samen door uitwisseling van kennis en kunde het 
beroepsonderwijs vormgeven.

HBO en Universiteit. Wij willen:
 • Meer inzetten op Nederlands onderwijs.
 • Terughoudendheid bij het werven van internationale studenten naar Nederland.
 • Strengere toelatingseisen voor studenten.
 • Universiteiten zijn opleidingsinstituten, geen bedrijven: minder inzetten op vastgoedportefeuilles 

en winst maken, maar aandacht richten op het geven van onderwijs.
 • Geen ‘cancel culture’, ‘diversity officers’ of ‘safe spaces’ op universiteiten.
 • Stoppen met het betalen van scholen en universiteiten op basis van het aantal mensen dat een 

diploma haalt (output-financiering). Want daarmee stimuleert de overheid de daling van het 
niveau van het onderwijs.

HBO en Universiteit
Universiteiten zijn ooit bedoeld als kleinschalig onderwijs, gericht op leidinggevende posities in de 
wetenschap of de nationale bestuurlijke top. De extreme internationalisering van de universiteiten, 
waardoor een mix van Nederlandse en Duitse studenten psychologie les krijgen in matig Engels, 
gedreven door niets dan financiële overwegingen - onder het mom van ideële - heeft het niveau van 
de studenten, de docenten en de papers en scripties sterk doen dalen. Daarbij leren Nederlandse 
studenten zichzelf niet meer te verwoorden in het Nederlands op een hoog niveau. Gevolg: een 
Nederlands dat beneden de maat is én een Engels dat dat ook is.
Daarbij: de Nederlandse cultuur raakt zo steeds meer vergeten.

Universiteiten krijgen betaald per afgestudeerde student, dus hoe meer studenten afstuderen, hoe 
meer universiteiten kunnen verdienen. Geld dat meestal wordt geherinvesteerd in het bouwen 
van moderne gebouwen - zoals de Uithof in Utrecht of Roeterseiland in Amsterdam - die weinig 
inspirerend zijn en vooral lijken te moeten bijdragen aan de ‘status’ van de Raad van Bestuur. De 
massale toestroom van studenten heeft onvermijdelijk een nivellering tot gevolg. Een universiteitsdi-
ploma is daardoor steeds minder waard. Het kernelement kennis opdoen omwille van kennis en zo 
een elite opleiden raakt steeds meer op de achtergrond. Universiteiten zijn bedrijven geworden, op 
zoek naar de meeste winst.

Tot slot: universiteiten zijn een vrije ruimte waar je je geest kunt scherpen. Door de politisering, 
moralisering én nivellering is dat steeds minder het geval. Activisme is steeds aanweziger. Studenten 
krijgen steeds minder ruimte om spannende ideeën te onderzoeken of te ontwikkelen. En als een 
student dat wel doet, verlangen andere studenten dat ze daar niet mee geconfronteerd hoeven te 
worden: safe spaces. Als er ergens een plek is waar de vrijheid van meningsuiting tot in de meest 
verregaande consequenties gehandhaafd moet worden, is het wel de universiteit.

FVD is van mening dat universiteiten weer terug moeten naar hun kern waarin het onderwijs 
centraal staat voor studenten die graag uitgedaagd willen worden.


