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Een verbod op lesmaterialen die ondemocratische waarden leren en financiering van scholen 
vanuit onvrije landen voorkomen dat buitenlandse haatzaaiers onze grondwettelijke vrijheden 
misbruiken om de Nederlandse samenleving te ondermijnen. De onderwijsinspectie beoordeelt 
vooraf of lesmateriaal in strijd is met de vrije Nederlandse waarden en de burgerschapsopdracht.

De modernisering van het digitaal onderwijs moet voortgezet worden. Extra toezicht op het 
thuisonderwijs door de onderwijsinspectie via frequentere huisbezoeken en centrale toetsen.

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 
en burgerschap toevoegen.

Hogere eisen aan de basisvaardigheid lezen.

-

Een grondwetswijziging die bepaalt dat de vrijheid van onderwijs (artikel 23) het 
gelijkheidsbeginsel (artikel 1) niet mag ondermijnen. 

-

- 

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.

Een hogere overheidsbijdrage in de kosten van kinderopvang.  Verplichting voor basisscholen 
om vervangende opvang te regelen voor kinderen als er sprake is van wachtlijsten bij de 
buitenschoolse opvang.

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. De opvang van jonge kinderen kan 
tegelijkertijd een meer educatief karakter krijgen, waarbij kinderen vanaf het tweede levensjaar 
voorzichtig beginnen met leren.

-

-

-

-

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.

Eerder ontslag van schoolbesturen en sluiting van onderwijsinstellingen bij schending van regels, 
zoals het werk van de onderwijsinspectie onmogelijk maken.

-

VVD funderend onderwijs

Dit document is opgesteld aan de hand van de definitieve verkiezingsprogramma’s van de verschillende genoemde politieke partijen en – waar van 
toepassing – een zo objectief mogelijke analyse daarvan. Breens Network is niet verantwoordelijk voor de door de partijen gemaakte keuzes, de inhoud van de 
verkiezingsprogramma’s of de uitkomst van het formatieproces. (maart2021)
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Digitale cursussen en leren op de werkplek bieden ook de ruimte voor nieuwe aanbieders en 
nieuwe leermethoden.

Online-onderwijs versterken en de kwaliteit 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.

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.

-

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. 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.

Meer aandacht voor de Duitse en Franse taal in het onderwijs

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.

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.

-

Meer waardering voor de leerkracht vraagt om meer tijd en ruimte voor lesontwikkeling, minder 
administratieve voorschriften en een goed salaris, dat meer ruimte biedt voor beloning van extra 
inzet. Wij willen onder meer 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 de PABO in het eerste jaar en willen wij een fatsoenlijke stagevergoeding voor 
PABO studenten.

Wij willen onder meer gerichte programma’s voor zij-instromers en uitstromers.

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. 

Wij steunen de Zeeland-wet waarmee kleinere scholen meer ruimte krijgen om 
financieringsstromen voor onderwijs en kinderopvang samen te voegen.

Wij komen met een plan voor een volwaardige nationale diensttijd voor alle jongeren tussen de 16 
en 20 jaar. Dat kan bij Defensie maar ook bij maatschappelijke projecten op het terrein van zorg, 
welzijn, veiligheid, natuur en klimaat.

Als een kind bijles nodig heeft, moet die ondersteuning altijd via het regulier onderwijs worden 
geboden.

-

-

-

Er komt één gezamenlijke inspectie voor onderwijs en opvang, zodat deze aansluit bij de 
doorlopende leerlijn van het kind

-
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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. 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.

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 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 stimuleren een gezonde leefstijl en 
daarmee gezond opgroeien.

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 voor kunstmatige intelligentie en kritisch denken over privacy en ethiek. De overheid stelt 
vast welke basisinhoud elk kind in het funderend onderwijs meekrijgt. De verdere inrichting van het 
curriculum is aan de sector.

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 het schoolvak 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.

-

Scholen mogen geen leerlingen weigeren op basis van religie.

Iedereen heeft recht op de toegang tot onderwijs. We zorgen dat dat is vastgelegd in de wet. We 
geven scholen wat ze nodig hebben om ook leerlingen met een beperking goed onderwijs te geven. 
Scholen mogen geen leerlingen weigeren op basis van religie.

-

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. Leraren die 
werken op een school met veel leerlingen met een leerachterstand, verdienen een hoger salaris. 

Leraren krijgen minder regels, kleinere klassen en minder lesuren.

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.

-

Met vier dagen per week gratis kinderopvang voor elk kind, zodat ouders de vrijheid hebben om naast 
het zorgen ook te werken. De gratis kinderopvang betalen we deels uit het laten vervallen van de 
kinderopvangtoeslag. 

Ieder kind krijgt een ‘rijke’ schooldag, met opvang, een gezonde lunch, sport en cultuur. De 
kinderopvang krijgt ruime openingstijden, zodat deze aansluiten op het moderne gezinsleven.

-

-

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. Er komt een regionaal afgestemd en dekkend aanbod van vmbo-
mbo-trajecten. 

We stappen af van het selectiemoment op 12 jaar. Toetsen in groep 8 mag alleen als ‘thermometer.’ 
Het is geen leidraad tot een schooladvies.

Het onderwijsgeld gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar de scholen.
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.

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

Vanuit de investeringsagenda wordt geld beschikbaar gesteld voor de digitaliseringsagenda in het 
primair en voortgezet onderwijs.

We stellen geld beschikbaar voor een kwaliteitsimpuls. Net als bij de werkdrukmiddelen hebben 
de schoolteams een belangrijke stem in het besteden van het geld. Scholen die ondermaats 
scoren, volgen een verbeterprogramma.

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.

Het leesonderwijs moet op de schop. Plezier in het lezen moet weer centraal komen te staan. Het 
examenvak Nederlands wordt binnen de lopende curriculumverbetering met voorrang herzien.

-

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. De overheid waakt ervoor dat 
niet één bepaalde visie op ‘het goede’ en ‘het goede leven’ aan het onderwijs wordt opgelegd. Het 
toezicht door de inspectie op de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden en de zorgplicht 
voor de schoolcultuur heeft een terughoudend karakter.

Soms zijn scholen zelf niet in staat om een kind een passende leerplek te bieden, zij moeten dan 
binnen het samenwerkingsverband een alternatief aanbieden. Het hoorrecht van leerlingen wordt 
wettelijk geregeld. De samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg wordt versterkt.

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.

Om het lerarentekort tegen te gaan, worden de loopbaanperspectieven voor leraren vergroot. 
Leraren in het voortgezet speciaal onderwijs worden beloond conform de beloning in het 
reguliere voortgezet onderwijs.

-

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. Wij 
investeren in ruimte voor ontwikkeling. In het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs 
komen meer mogelijkheden voor uitwisseling van docenten en leerlingen tussen schoolsoorten

-

-

-

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.

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.

Via de doorstroomtoets krijgen leerlingen in het basisonderwijs meervoudige schooladviezen.

Meer zeggenschap op schoolniveau.

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.

-
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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.

Voldoende financiering voor digitalisering van het onderwijs waardoor ieder kind mee kan doen. 

Fors investeren in onderwijs. Het fundament van ons schoolsysteem is niet op orde. 

-

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.

In het basis- en voortgezet onderwijs komt meer aandacht voor taal en krijgen leerlingen extra 
ondersteuning als zij dat nodig hebben.

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. Voor het aanpakken van maatschappelijke problemen als racisme, discriminatie en 
uitsluiting, is het noodzakelijk dat burgerschap belangrijker wordt in het onderwijscurriculum.

Kinderen mogen niet geweerd worden op basis van hun geloof, zorgbehoefte of inkomen van 
hun ouders.

-

We investeren structureel extra in leraren, schoolleiders en ondersteunend onderwijspersoneel. 
Meer ontwikkeltijd en kleinere klassen. Een leraar die goed les wil geven moet zich goed kunnen 
voorbereiden. De plekken waar er meer schaarste is aan leraren, in bijvoorbeeld steden en in 
krimpregio’s, krijgen leraren een extra toelage.

We gaan versnippering in het pabo-onderwijs tegen en investeren in betere lerarenopleidingen, 
onder andere door het oprichten van een rijksacademie voor leraren.

Zijinstroom in het lerarenberoep wordt makkelijker en aantrekkelijker en financiële 
belemmeringen worden weggenomen.

Gratis kinderopvang. Einde marktwerking kinderopvang. Einde kinderopvangtoeslag.  Alle jonge 
kinderen (nul tot vier jaar) krijgen gratis toegang tot publiek gefinancierde kinderopvang met 
goed opgeleide pedagogische medewerkers.

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.

-

Bijles niet afhankelijk van je portemonnee. Dure bijlessen vergroten de ongelijkheid.

Wij maken het mbo en het vmbo gezamenlijk verantwoordelijk voor een soepele overgang tussen 
beide soorten onderwijs.

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.

-

Transparantie over onderwijskwaliteit en de besteding van onderwijsmiddelen. Om te kunnen 
bijsturen krijgt de Inspectie voor het Onderwijs een sterkere positie.

Eén wet voor het funderend onderwijs zorgt ervoor dat basisonderwijs, speciaal en voortgezet 
onderwijs beter op elkaar worden aangesloten.
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-

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.

-

-

-

-

Een school moet veilig zijn voor iedere leerling, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, 
geloof, huidskleur of beperking. Omgaan met diversiteit wordt verankerd in de (bij-)scholing 
van leraren en de burgerschapsopdracht voor scholen. We moderniseren artikel 23 en laten het 
onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs vervallen.

Kinderen met en zonder beperking moeten dezelfde ontwikkelkansen krijgen, bij voorkeur in de 
buurt, met de begeleiding die nodig is.

-

En natuurlijk investeren we in leraren: we verlagen de werkdruk en verhogen hun beloning. 
Leraren in het basisonderwijs gaan evenveel verdienen als hun collega’s in het voortgezet 
onderwijs. We verhogen de salarissen van leraren op scholen met veel kwetsbare kinderen en 
zorgen we voor kleinere klassen.

-

We zorgen dat het vak aantrekkelijk is voor studenten en mensen die willen instromen vanuit een 
andere sector.

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.

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

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.

-

-

-

Elk kind krijgt gelijke kansen, scholen mogen kinderen niet meer uitsluiten door een hoge 
ouderbijdrage. . Nieuwe scholen voor speciaal onderwijs worden mogelijk gemaakt. Het starten 
van speciaal onderwijs in het regulier onderwijs wordt gemakkelijker.

-

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.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

Onderwijsveroudering in plaats van onderwijsvernieuwing.

-

-

Taal en rekenen weer centraal.

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 kennisbasis van de leraar moet hersteld worden. Een bevoegdheid die vakkennis en 
pedagogische bagage waarborgt, is essentieel.

-

-

-

-

-

-

-

-

Maximaal 20% van de onderwijsbegroting naar overhead, minimaal 80% naar de klas.

-

-

PVV funderend onderwijs



Stem voor 
goed onderwijs!

PasssageThema

Leermiddelen

Digitaal onderwijs

Kwaliteit onderwijs

Curriculum

Leesvaardigheid

Taal

Onderwijsvrijheid

Toegankelijkheid

Thuisonderwijs

Leraren

PABO

Zijinstroom

Opvang

Dagschool

Nationale diensttijd

Bijles

Leerroutes

Toetsing

Bekostiging

Inspectie

Wet funderend 
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.

-

-

-

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

Er is meer aandacht nodig voor andere moderne vreemde talen dan het Engels, vooral het Duits 
en het Frans.

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 
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.

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

Thuisonderwijs is een recht dat ouders hebben, mits zij voldoen aan basale wettelijke waarborgen.

De inspectie zal actiever moeten gaan toezien of scholen voldoende werken aan het bevorderen 
van de bekwaamheid van het onderwijspersoneel. De loonkloof tussen de docenten in het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zoveel mogelijk worden gedicht.

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 samenwerking tussen basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang dient veel eenvoudiger 
te worden, bijvoorbeeld als het gaat om de inschrijving van kinderen.

-

-

-

-

De eindtoets is vooral nuttig voor het bepalen van een goede plek in het voortgezet onderwijs. 
Meer gewicht dient deze toets niet te krijgen.

De overheidsbekostiging per m2 voor het basisonderwijs moet gelijk worden getrokken met de 
bekostiging van het speciaal basisonderwijs.

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.

-

SGP funderend onderwijs



Stem voor 
goed onderwijs!

PasssageThema

Leermiddelen

Digitaal onderwijs

Kwaliteit onderwijs

Curriculum

Leesvaardigheid

Taal

Onderwijsvrijheid

Toegankelijkheid

Thuisonderwijs

Leraren

PABO

Zijinstroom

Opvang

Dagschool

Nationale diensttijd

Bijles

Leerroutes

Toetsing

Bekostiging

Inspectie

Wet funderend 
onderwijs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De positie en de beloning van leraren basis- en voortgezet onderwijs moeten worden versterkt.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50Plus funderend onderwijs



Stem voor 
goed onderwijs!

PasssageThema

Leermiddelen

Digitaal onderwijs

Kwaliteit onderwijs

Curriculum

Leesvaardigheid

Taal

Onderwijsvrijheid

Toegankelijkheid

Thuisonderwijs

Leraren

PABO

Zijinstroom

Opvang

Dagschool

Nationale diensttijd

Bijles

Leerroutes

Toetsing

Bekostiging

Inspectie

Wet funderend 
onderwijs

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.

De lessen die zijn opgedaan, zoals het organiseren van onderwijs op afstand, of juist het inrichten 
van klaslokalen, worden behouden.

-

Duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn worden daarom een vast 
onderdeel van het lespakket in het funderend onderwijs. Scholen besteden extra aandacht aan 
trans-Atlantische slavenhandel, koloniale geschiedenis en geschiedenis van arbeidsmigratie naar 
Nederland.  Leerlingen krijgen inspraak in het curriculum zodat zij kunnen bijdragen aan hun les- 
programma.

We zetten ook in op verbetering van reken- en taalvaardigheid; zo komt er meer tijd en ruimte 
voor het bevorderen van leesplezier. 

-

Scholen geven voorlichting over sekse-, gender- en seksuele diversiteit (vanaf nu 
“LHBTIQA+”). Vaardigheden om LHBTIQA+- acceptatie te bevorderen worden onderdeel van 
docentenopleidingen. Artikel 23 van de Grondwet wordt aangepast.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Basisscholen krijgen de vrijheid af te zien van de eindtoets als zij op een andere manier kunnen 
aantonen dat aan de eisen is voldaan.

-

-

-

PvdD funderend onderwijs



Stem voor 
goed onderwijs!
FvD funderend onderwijs

PasssageThema

Leermiddelen

Digitaal onderwijs

Kwaliteit onderwijs

Curriculum

Leesvaardigheid

Taal

Onderwijsvrijheid

Toegankelijkheid

Thuisonderwijs

Leraren

PABO

Zijinstroom

Opvang

Dagschool

Nationale diensttijd

Bijles

Leerroutes

Toetsing

Bekostiging

Inspectie

Wet funderend 
onderwijs

-

-

-

-

-

-

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.

-

Inzetten op kwaliteit door betere selectie van docenten. Hogere beloning voor de leerkrachten.

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-



Stem voor 
goed onderwijs!
JA21 funderend onderwijs

PasssageThema

Leermiddelen

Digitaal onderwijs

Kwaliteit onderwijs

Curriculum

Leesvaardigheid

Taal

Onderwijsvrijheid

Toegankelijkheid

Thuisonderwijs

Leraren

PABO

Zijinstroom

Opvang

Dagschool

Nationale diensttijd

Bijles

Leerroutes

Toetsing

Bekostiging

Inspectie

Wet funderend 
onderwijs

-

-

-

-

-

-

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 onderwijs mag niet verder uitbreiden.

JA21 wil het passend onderwijs begrenzen. Het is een onwerkbaar gedrocht geworden dat niet 
door docenten wordt gesteund. Kinderen die niet kunnen meekomen, moeten thuis onderwijs 
krijgen of naar speciale scholen.

-

JA21 vindt het nodig dat docenten meer vrijheid en autonomie in de klas en college- zaal krijgen.  
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.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Stem voor 
goed onderwijs!
DENK funderend onderwijs

PasssageThema

Leermiddelen

Digitaal onderwijs

Kwaliteit onderwijs

Curriculum

Leesvaardigheid

Taal

Onderwijsvrijheid

Toegankelijkheid

Thuisonderwijs

Leraren

PABO

Zijinstroom

Opvang

Dagschool

Nationale diensttijd

Bijles

Leerroutes

Toetsing

Bekostiging

Inspectie

Wet funderend 
onderwijs

-

-

-

DENK wil: Migratieverleden, antidiscriminatie en het koloniale verleden als kerndoelen in het 
onderwijs.

-

-

-

DENK wil 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. Extra geld voor het passend en speciaal 
onderwijs, om ieder kind de ondersteuning te bieden die het nodig heeft.

-

Een beter salaris voor leraren, te beginnen met leraren in het basisonderwijs. Hogere beloning van 
leraren op achterstandsscholen om daar de beste leraren voor de klas te krijgen.

-

-

-

-

-

-

-

Dezelfde eindtoets voor iedereen.

Een reserveplafond voor onderwijsinstellingen, zodat het geld niet wordt opgepot en écht 
in de klas terecht komt. Minimum percentages voor uitgaven door scholen, zoals minimale 
investeringen in scholing van personeel.

-

-


