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+ VVD – Zeker Nederland (1/4)


De basis moet op orde blijven

in het bedrijfsleven voor de klas te gaan staan.

De basis van het lesprogramma, zoals rekenen, taal, aardrijkskunde en
geschiedenis, moet op orde blijven. De rekentoets moet daarom ook
meetellen bij het behalen van een diploma. Daarnaast willen wij dat onder
andere digitale vaardigheden, ondernemen en samenwerken een vaste plek
in het onderwijs krijgen. In het basisonderwijs moet er meer aandacht
worden besteed aan techniek en praktische vaardigheden. Ook het leren van
levensreddende vaardigheden wordt gestimuleerd. Door het curriculum te
vernieuwen en dit beter af te stemmen tussen het basis- en voortgezet
onderwijs, wordt de overgang naar de brugklas kleiner.
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Gekwalificeerde docenten die goed zijn voorbereid

Onze leerlingen verdienen de beste docenten. Daarom handhaven we de
toelatingseisen voor de pabo. Op basisscholen kunnen ook vakleerkrachten,
die bijvoorbeeld techniek, ICT en Engels onderwijzen, worden ingezet. In het
voortgezet onderwijs hebben alle docenten bij voorkeur een master gevolgd.
Alleen de beste docenten komen zo voor de klas te staan. Ook voor het
bewegingsonderwijs op de basisschool willen we vakleerkrachten inzetten.
Goed bewegen heeft immers, naast het belang van een gezond leven, ook een
positief effect op prestaties bij vakken als rekenen en taal.
Opleidingen voor vakken waar meer docenten voor nodig zijn, willen we
aantrekkelijk houden. Het is van belang dat we voldoende docenten opleiden
voor wiskunde en andere vakken waar tekorten zijn of dreigen. Initiatieven,
tegemoetkomingen en maatwerk die dit stimuleren, willen wij daarom in
stand houden.
Het opleiden op de werkvloer kan ook bijdragen aan betere docenten. In de
scholen weten ze namelijk het beste wat van docenten wordt gevraagd.
Daarom krijgen scholen een stem in het bepalen van het programma van de
lerarenopleiding. Dit betekent ook dat scholen mee kunnen bepalen of een
docent in opleiding zijn diploma heeft verdiend. We willen door de
vernieuwing van de lerarenopleiding ook meer ruimte en flexibiliteit geven
aan zij-instromers. Het wordt dan aantrekkelijker om na of naast een carrière



Docenten moeten zich gedurende hun gehele loopbaan blijven bijscholen. Dit
wordt door docenten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs zelf bijgehouden in het lerarenregister. Het
huidige docentencorps wordt in staat gesteld tot verdieping van hun
relevante onderwijskennis. De beroepsgroep bepaalt ook zelf aan welke
eisen voldaan moet worden om in dit register te mogen blijven.
Betere docenten verdienen een betere beloning en meer waardering.
Docenten moeten bovendien de mogelijkheid krijgen om zich te
specialiseren, bijvoorbeeld in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen of juist
aan leerlingen met een grote leerachterstand. Door onderscheid in
carrièrepaden mogelijk te maken, wordt het leraarschap uitdagender. Het
vak van leraar wordt bovendien aantrekkelijker, zodat meer mensen ervoor
kiezen. Tegelijkertijd willen we afscheid kunnen nemen van docenten die
ondermaats presteren.


Snel achterstanden aanpakken

Om elk kind een kans te bieden op een mooie toekomst, moeten
achterstanden snel opgespoord worden. Voor- en vroegschoolse educatie
willen wij daarom zo inrichten dat taalachterstanden bij jonge kinderen
spelenderwijs worden weggewerkt. Want ontwikkelingsachterstanden die
ontstaan doordat kinderen bijvoorbeeld (structureel) in armoede of een
onveilige thuissituatie opgroeien, mogen geen belemmering zijn om hun
talenten te ontwikkelen. Wij willen dat er experimenteermogelijkheden
komen voor (vergaande) samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen
en de basisschool. Verder kunnen gemeenten binnen de bestuurlijke
afspraken tussen het rijk en de VNG een aanbod doen voor een voorschoolse
voorziening aan ouders met peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag.
De keuzevrijheid van ouders houden wij overeind. Daarnaast willen wij dat
de leerplicht wordt verlaagd naar de leeftijd van vier jaar. Nu al gaan veel
kinderen vanaf vier jaar naar de basisschool. Leeftijdsgenoten die dat nu niet
doen, kunnen achter gaan lopen. Dat willen we op deze manier voorkomen.
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+ VVD – Zeker Nederland (2/4)


Aantal thuiszitters terugbrengen

Door passend onderwijs krijgen meer leerlingen in het reguliere onderwijs
les en brengen we het aantal thuiszitters terug. Daarom willen we het
passend onderwijs handhaven. Wel gaan we strenger toezien of elke school
individueel een passend aanbod doet aan leerlingen die met een extra
steuntje in de rug gewoon in het reguliere onderwijs kunnen blijven.


Hoogste schooladvies is leidend

Om ieder kind een gelijke kans te geven, is een goed schooladvies
noodzakelijk. Wij willen dat het hoogste schooladvies leidend wordt wanneer
het advies van de basisschoolleraar en de centrale eindtoets van elkaar
verschillen. Deze adviezen worden daarom op hetzelfde moment
bekendgemaakt. Daarnaast moet het voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs goed mogelijk zijn om op latere leeftijd een overstap te maken
naar een ander niveau.


Toegankelijkheid van onderwijs en afschaffing fusietoets

Alle leerlingen moeten ervan uit kunnen gaan dat ze goed onderwijs krijgen,
waar ze ook wonen. Om ieder kind een eerlijke kans te geven op onderwijs
naar keuze, dienen regels en procedures voor aanmelding voor scholen
transparant, eerlijk en gebruiksvriendelijk voor ouders te zijn. Wanneer het
aantal leerlingen snel daalt, kan de kwaliteit echter in gevaar komen of valt er
binnen een school nog weinig te kiezen. Om ervoor te zorgen dat scholen
meer kunnen samenwerken, schaffen we de huidige fusietoets af.


Nieuwe scholen en meer keuze

Het moet makkelijker worden om een nieuwe school te starten en om sneller
in te spelen op innovatie en nieuwe behoeften van ouders en leerlingen. Door
belemmerende regels weg te nemen, kan er meer keuze komen in regio’s
waar veel leerlingen wonen maar waar er nu nog weinig valt te kiezen. Een
nieuwe school kan wel pas van start gaan als de Inspectie van het Onderwijs
de te verwachten onderwijskwaliteit heeft goedgekeurd en er voldoende
vraag naar de nieuwe school is. De Inspectie moet eerst vaststellen dat het
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overgrote deel van de leerlingen die zich voor de school aanmelden, geen
achterstand heeft.
Scholen kunnen meer vrijheid krijgen om een deel van het lesprogramma zelf
in te vullen. Op deze manier kan een middelbare school in de grensregio er
bijvoorbeeld voor kiezen om meer aandacht te besteden aan de Duitse taal
en hiermee rechtdoen aan de verschillen tussen grensregio’s. Basisscholen
kunnen er juist weer voor kiezen om lessen in het Engels te verzorgen en zo
een goede basis te leggen voor een internationale toekomst. Leerlingen in
het tweetalig voortgezet onderwijs moeten de tweede taal ook in de
bovenbouw kunnen volgen en het eindexamen in die taal kunnen doen.


Belang van openbaar onderwijs

Kinderen die naar het openbare onderwijs gaan mogen hier alleen neutraal
levensbeschouwelijk onderwijs verwachten. Het past dus niet dat ouders van
leerlingen in het openbaar basisonderwijs het recht hebben voor hun
kinderen het neutrale onderwijs te vervangen voor godsdienstig of
humanistisch vormingsonderwijs met alleen aandacht voor één overtuiging
gegeven door bijvoorbeeld een pastoor van buiten de school. Wij willen dat
alle leerlingen in het openbaar onderwijs samen breed georiënteerd
levensbeschouwelijk onderwijs volgen gegeven.


Aandacht voor talent

Alle talenten van onze kinderen willen we maximaal ontplooien. Talenten- of
plusprogramma’s juichen we daarom toe. Het is verder nodig dat er binnen
de regelgeving, onder andere de onderwijstijd, meer ruimte komt voor
gepersonaliseerd leren. Dat is belangrijk voor kinderen met een uitzonderlijk
talent of een achterstand die we weg willen werken. Ook moet het
makkelijker voor scholen worden om langer open te blijven of het hele jaar
door onderwijs aan te bieden. Zo kunnen scholen beter inspelen op de vraag
van leerling en ouders.
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+ VVD – Zeker Nederland (3/4)


Transparantie en feedback



Wij willen dat scholen transparanter worden en zich meer openstellen voor
feedback van belanghebbenden. Het hoort vanzelfsprekend te zijn dat
leraren elkaar feedback geven en de mening van leerlingen daarbij
betrekken. Ook dient elke school helder te communiceren hoe het budget
wordt ingezet. Ouders en leerlingen kunnen door die transparantie bewuster
voor een school kiezen.


Minder verantwoording afleggen

Scholen die het goed doen, krijgen meer vrijheid. Als de Inspectie van het
Onderwijs oordeelt dat de kwaliteit goed is, dan moet de school het
vertrouwen krijgen om meer af te wijken van de regels en zich minder te
verantwoorden richting de Inspectie. Scholen die ondermaats presteren,
willen we eerder sluiten.


Thuisonderwijs onder strikte voorwaarden

Ook voor kinderen die thuisonderwijs krijgen, willen wij voorkomen dat zij
achterstand oplopen. Omdat onderwijs ook gaat over vaardigheden, zoals
leren omgaan met anderen, staan we thuisonderwijs alleen nog toe als dat
aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet thuisonderwijs onder de
verantwoordelijkheid van een school plaatsvinden, de onderwijsgevende
zonder concessies bevoegd zijn en de Inspectie van het Onderwijs ermee
ingestemd hebben.
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Nederlandse tradities, waarden en vrijheden verankerd

Nederlandse tradities, waarden en vrijheden dienen in het onderwijs te
worden verankerd. Wij mogen verwachten dat alle docenten de Nederlandse
waarden en vrijheden onderschrijven. Iedere docent hoort te weten hoe
deze waarden bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Leerlingen raken op
die manier beter bekend met de Nederlandse grondrechten, waarden en
tradities en leren hoe we in Nederland met elkaar omgaan.



Aandacht voor seksualiteit

Aandacht voor seksualiteit verdient ook een plek in het onderwijs. Dat gaat
verder dan alleen de kennis over soa’s of voorbehoedsmiddelen. In het
voortgezet onderwijs en het mbo willen we ook dat wordt geleerd om
respectvol met elkaar om te gaan, welke grenzen er zijn en hoe gevoelens
bespreekbaar worden gemaakt. Daarbij hoort ook het bespreekbaar maken
van homoseksualiteit. Op elke school moeten homo’s, lesbiennes,
biseksuelen en transgenders volledig worden gerespecteerd door leerlingen,
docenten en de schoolleiding.


Samenwerking tussen vmbo – mbo - bedrijfsleven

Een beroepsgericht vmbo geeft een goede basis voor de vakmensen van de
toekomst. Daarom willen we vmbo-scholen in staat stellen om hun
programma beter aan te laten sluiten op het vervolgonderwijs. Om dat
mogelijk te maken, willen wij dat het vmbo en mbo een deel van het
onderwijs samen kunnen verzorgen. Ook willen wij vmbo-scholen meer
gelegenheid geven om samen te werken met bedrijven uit de regio,
bijvoorbeeld door samen leerzame stages op te zetten.


Deelcertificaten

Leerlingen die hun eindexamen niet hebben behaald, willen we de kans
geven om deelcertificaten per vak te behalen op hun eigen middelbare
school. Om ook de aansluiting van het vmbo naar entreeopleidingen en mbo
2 soepeler te laten verlopen, willen wij het mogelijk maken om een mbodiploma op een vmbo-school te halen. Zo kunnen leerlingen langer in een
vertrouwde omgeving blijven en zich beter voorbereiden op het
vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt.
Ook willen we dat leerlingen vakken op verschillende niveaus kunnen volgen
als zij dat willen. Dit moet dan ook duidelijk zichtbaar zijn op het diploma, net
als de prestaties die de leerling buiten het klaslokaal heeft behaald.
Bovendien willen we dat het voor een havoleerling, in overleg met het
vervolgonderwijs, mogelijk wordt om naar de technische universiteit te gaan
als hij of zij alle bètavakken met succes op vwo-niveau heeft afgerond.
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+ VVD – Zeker Nederland (4/4)
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Sterke positie van loopbaanoriëntatie in het onderwijs

Leerlingen horen een goede voorbereiding op hun keuze voor een
vervolgopleiding te krijgen. We begrijpen allemaal dat een verkeerde
studiekeuze een enorme teleurstelling kan zijn. Om verkeerde studiekeuzes
terug te dringen, willen we dat loopbaanoriëntatie in het voortgezet
onderwijs een sterkere positie krijgt.
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+ CDA – Keuzes voor een beter Nederland (1/2)


Vrijheid van onderwijs beschermen



Niet de overheid, maar ouders zelf kiezen het type onderwijs voor hun
kinderen. De vrijheid van onderwijs (art. 23 van de Grondwet) geeft ouders
die vrijheid om een school te kiezen of te stichten die past bij hun opvoeding,
hun idee over onderwijs of hun levensbeschouwelijke overtuiging. Veel
ouders kiezen dan ook bewust voor het bijzonder onderwijs. Vanuit onze
historie en visie op de samenleving staan wij als partij pal voor de vrijheid van
onderwijs. Maar in deze tijd moeten we wel waakzaam zijn dat de vrijheid van
onderwijs geen vrijbrief is voor het verspreiden van antidemocratische
ideeën of het geven van slecht onderwijs dat kinderen verder op achterstand
zet. Daarom gaan we de weerbaarheid van de onderwijsvrijheid vergroten
door plannen voor nieuwe scholen vooraf te toetsen op hun bijdrage aan de
ontwikkeling van de kinderen, integratie en burgerschap. Het bijzonder
onderwijs laat ook de ruimte voor vernieuwende schoolconcepten, waar
naast de reguliere lesstof meer aandacht is voor de ontwikkeling van sociale,
ondernemende of digitale vaardigheden.


Voorschool voor de allerkleinste

Daarom willen wij peuterspeelzalen en kinderopvang samenvoegen tot één
voorschool, zodat deze kinderen weer met elkaar spelen én leren. Wij willen
dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen
voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die
dat willen. Meer dan nu kan in de voorschool al aandacht zijn voor taal en
ontwikkeling. Door de verantwoordelijkheid voor de voorschool bij de
gemeenten te leggen is er veel ruimte voor lokaal maatwerk. Zo kan ook voor
een goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden gezorgd.



Gelijke kansen voor elk kind en elke jongere

Dat kinderen van lager opgeleide ouders minder kansen hebben dan even
getalenteerde kinderen van hoger opgeleide ouders is een zorgelijke,
oneerlijke en onwenselijke ontwikkeling. Wij willen dat elk kind op basis van
zijn inzet en capaciteiten een gelijke kans heeft op een goede schoolkeuze.
Voor een goede keuze blijft wat ons betreft het schooladvies van de leraar
aan het einde van de basisschooltijd leidend. Wel kan de kwaliteit en de
voorspellende waarde van het advies van de leraar verder worden vergroot
door leraren hiervoor beter op te leiden en toe te rusten. Voor een deel van
de kinderen ligt het keuzemoment aan het eind van de basisschool te vroeg.
Daarom willen wij binnen de huidige scholengemeenschappen brede en
meerjarige brugklassen stimuleren zodat laatbloeiers ook de kans krijgen
hun talenten te ontplooien. Daarnaast willen wij dat het stapelen van
opleidingen weer mogelijk wordt voor die jongeren die pas later ontdekken
waar ze goed in zijn. Schakelprogramma’s kunnen jongeren hierin
ondersteunen.


De tweedeling ontstaat al in de eerste opvang van de allerkleinsten. Het
huidige stelsel – met kinderopvang voor kinderen van werkende ouders en
peuterspeelzalen met voorschoolse educatie voor kinderen met een
(taal)achterstand – haalt deze groepen al op jonge leeftijd uit elkaar.
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Kiezen voor vakmanschap op vmbo

De tweedeling vertaalt zich ook in de geringe aandacht en waardering voor
het beroepsonderwijs in het politieke debat. Dat is onterecht en
onverstandig. Het beroepsonderwijs is een stevig fundament onder onze
samenleving en economie, waarin altijd behoefte blijft bestaan aan
gekwalificeerde vakmensen. Wij kiezen daarom voor meer investeringen in
het beroepsonderwijs.

Verkiezingen 2017
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+ CDA – Keuzes voor een beter Nederland (2/2)
De overgang van het vmbo naar het mbo, en van het mbo naar het hbo
verdient meer aandacht, omdat de overgang voor te veel jongeren nog te
groot is. Een betere loopbaanoriëntatie en schakelprogramma’s kunnen
voorkomen dat zij achterop raken of voortijdig uitvallen. Ook steunen wij de
zogeheten doorlopende vakmanschapsroutes, waarbij de vmbo- en mboopleiding tot en met de startkwalificatie in een doorlopende leerroute
worden vormgegeven.
Ten slotte kiezen we ervoor om de kwalificatieplicht te verhogen tot 21 jaar,
met uitzondering van degenen die zelf in hun levensonderhoud kunnen
voorzien. Op die manier verkleinen we de kans dat jongeren zonder diploma
de school verlaten.


De beste leraren voor de klas

Te vaak wordt in het onderwijs het hele stelsel op zijn kop gezet om de
kwaliteit te verbeteren. Daar geloven wij niet in. De beste investering in de
kwaliteit is te zorgen voor meer tijd, geld, aandacht én waardering voor de
leraar.
Wij kiezen voor een betere lerarenopleiding met aparte specialisaties voor
jonge en oudere kinderen in het basisonderwijs en een eigen
lerarenopleiding voor het beroepsonderwijs. Ook mogen de
lerarenopleidingen studenten selecteren aan de poort. Met meer academisch
opgeleide leraren in het basisonderwijs en het terugdringen van onder- en
onbevoegde docenten in het voortgezet onderwijs leveren we een
belangrijke bijdrage aan het vergroten van de kwaliteit. Extra aandacht is er
voor de inzet op voldoende bevoegde leraren in die vakken waar op korte
termijn een tekort dreigt.
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Recht op onderwijs op maat

Omdat ieder kind recht heeft op onderwijs is het idee achter het passend
onderwijs op zich goed; de praktijk is echter veel te bureaucratisch, te weinig
gericht op preventie en daardoor niet effectief. Te veel kinderen zitten
alsnog thuis in plaats van op school. Wij willen dat scholen meer
mogelijkheden en middelen krijgen om maatwerk te bieden, zowel voor
kinderen die meer zorg nodig hebben als voor kinderen die meer uitdaging
nodig hebben.

Het recht op onderwijs geldt ook voor kinderen van vluchtelingen.
Momenteel krijgen basisscholen voor kinderen van vluchtelingen slechts één
jaar extra bekostiging. Dat is te weinig, omdat deze kinderen niet alleen de
taal nog moeten leren, maar ook extra aandacht nodig hebben door wat ze
hebben meegemaakt.


Burgerschap op elke school

Voor ons heeft het onderwijs een brede, vormende opdracht in aansluiting
op de opvoeding door de ouders thuis. Voor de brede vorming willen wij op
alle onderwijsniveaus burgerschap, geschiedenis, filosofie, identiteit en
maatschappelijke betrokkenheid integraal onderdeel maken van het
lespakket. Kennis van de Nederlandse samenleving en van ieders rechten en
plichten zijn cruciaal om goed mee te kunnen doen. Zeker in het
beroepsonderwijs krijgt burgerschapsvorming nu nog onvoldoende
aandacht. Er moeten bevoegde docenten voor de klas staan en er moet
kwalitatief hoogstaand materiaal beschikbaar komen.

Om het vak van leraar aantrekkelijker te maken willen we leraren die
permanent investeren in hun eigen ontwikkeling hiervoor de tijd bieden en
ook beter belonen. Ook moeten leraren meer vrijheid krijgen voor de eigen
invulling van hun werk.
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+ GroenLinks – Tijd voor verandering (1/3)


We pakken kansenongelijkheid aan

Onderwijs is de motor voor emancipatie. Iedereen moet mee kunnen doen.
We nemen onnodige barrières tussen kinderen en kansen weg. GroenLinks
investeert daarom in het bestrijden van achterstanden en ongelijkheid. We
maken een einde aan de vroege selectie en de toetscultuur in het
basisonderwijs. Het schooladvies mag geen fuik zijn waarin jongeren vast
komen te zitten; een schooladvies moet op de middelbare school
gecorrigeerd kunnen worden. Daarom krijgen scholen een brede brugklas.
Op deze moderne middenschool volgen leerlingen onderwijs in hun eigen
tempo en kunnen zij doorstromen naar elk passend niveau. Op het vmbo en
mbo worden jongeren opgeleid tot onmisbare vakmensen die met trots hun
beroep willen uitoefenen. Zij hebben recht op goed onderwijs en de beste
docenten. In ons kansrijk onderwijs speelt de leerkracht een hoofdrol. Zowel
in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs krijgen zij betere
opleidingen, meer ruimte om de lesstof zelf vorm te geven en meer tijd om
lessen voor te bereiden.
GroenLinks wil dat ons onderwijs kinderen de kennis en vaardigheden geeft
die aansluiten bij de 21e eeuw, zodat ze uitgroeien tot kritisch denkende
wereldburgers die bewust omgaan met hun leefomgeving, kennismaken met
kunst en kunnen omgaan met morele vraagstukken en diversiteit in
opvattingen en culturen. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het
onderwijs van de toekomst.
1.

Te veel kinderen worden ingeschaald op een lager onderwijsniveau dan
ze aankunnen, vaak gebaseerd op vooroordelen rondom etniciteit of
sociaal-economische achtergrond. Wij willen dat hier meer aandacht
voor komt in de lerarenopleidingen en trainingen voor leerkrachten.
Kinderen moeten vaker het voordeel van de twijfel krijgen om een hoger
niveau te proberen. We leggen wettelijk vast dat alle kinderen een
dubbel schooladvies – bijvoorbeeld vmbo/havo – kunnen krijgen.
Scholen in het voortgezet onderwijs worden niet meer afgerekend op
hun rendement, waardoor ze kinderen vaker de kans geven een hoger
niveau te volgen. Om een soepele doorstroom van leerlingen te
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bevorderen en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen wordt het
voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs mogelijk bevoegde
docenten uit te wisselen.
2.

Openbare Cito-scores per school worden nu gebruikt voor beoordeling
van de school en als marketinginstrument. Scholen zijn te veel gericht op
het halen van hoge toetsscores. De Cito-score wordt daarom niet meer
openbaar gemaakt. Scholen worden beoordeeld op de kwaliteit van de
lessen, niet op Cito-scores. De onderwijsinspectie voor het basis- en
voortgezet onderwijs gaat meer kwalitatief beoordelen en krijgt een
coachende rol. Op het voortgezet onderwijs wordt afgezien van de
rekentoets.

3.

Ieder kind heeft recht op een brede brugklas, zodat er genoeg tijd is om
een goede schoolrichting te kiezen. Dat betekent dat iedere school met
een divers aanbod een tweejarige brede brugklas aanbiedt als optie voor
leerlingen. Scholen krijgen voor deze leerlingen in een brede brugklas
extra bekostiging. Dat betekent ook dat kinderen tot de derde klas van
de middelbare school de tijd hebben om hun definitieve schoolrichting te
kiezen. Leerlingen kunnen vakken waar ze goed in zijn op een hoger
niveau volgen en één vak op lager niveau. Zo sluit het onderwijs beter
aan bij hun talenten.

4.

Het beroepsonderwijs wordt versterkt. Vmbo- en mbo-instellingen gaan
beter met elkaar samenwerken voor een soepele doorstroom. Voor
vmbo-basis- en kaderleerlingen komt er een mogelijkheid om
aansluitend in een of twee jaar op dezelfde school een startkwalificatie
te behalen. De opleidingseisen voor leerkrachten op het vmbo gaan
omhoog. Zij krijgen een betere beloning voor hun werk en ruimte om
door te groeien. Er komen meer middelen voor het vmbo, ter
ondersteuning van de lessen, en om de leerlingen de benodigde
aandacht te kunnen geven, bijvoorbeeld voor de mogelijkheid van een
onderwijsassistent in elke vmbo-klas. Er komen meer ambachtsscholen
voor vakmensen.
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+ GroenLinks – Tijd voor verandering (2/3)
5.

Stapelen van diploma’s is een belangrijk principe voor sociale mobiliteit.
Jongeren krijgen een doorstroomrecht: een diploma is een diploma en
geeft zonder extra voorwaarden recht op vervolgonderwijs. Op alle
niveaus wordt het mogelijk door te stromen naar een volgende
opleiding. Zowel de aansluiting van mbo naar hbo, als de aansluiting van
hbo naar wo, wordt verbeterd. De extra toegangseisen vervallen,
lesprogramma’s moeten beter op elkaar aansluiten en er komen goede
schakelprogramma’s.

6.

We investeren in leerkrachten zowel in het basisonderwijs als in het
voortgezet onderwijs. Er komen meer leerkrachten. Vooral voor
beginnende leerkrachten wordt de werkdruk verlaagd. Klassen worden
verkleind tot maximaal 29 leerlingen gemiddeld op school- of
locatieniveau. Binnen zes jaar wordt dit aantal verlaagd naar 23
leerlingen. Scholen krijgen de mogelijkheid om lesuren voor docenten te
verminderen of extra ondersteuning te organiseren. Docenten krijgen
betere opleidingen, meer begeleiding en bijscholing. Zo wordt het
onderwijs verbeterd en hebben docenten voldoende tijd voor kinderen
die een extra uitdaging nodig hebben of juist extra aandacht behoeven.
Er komt een verhoging van salarissen en verbetering van
carrièremogelijkheden voor leerkrachten in het basisonderwijs.

7.

De onderwijsinspectie ziet strenger toe op het halen van kerndoelen in
het onderwijs, juist rondom de waarden die wij noodzakelijk achten en
die leiden tot een compleet (wereld)burgerschap met oog voor mens en
natuur. Koloniaal verleden, migratiegeschiedenis, diversiteit en antidiscriminatie worden onderdeel van de kerndoelen in zowel het basisals voortgezet onderwijs. Bestrijding van vooroordelen over gender en
seksualiteit wordt onderdeel van de zorgplicht van alle scholen.

8.

Segregatie in het onderwijs op en door scholen wordt tegengegaan. De
kansenongelijkheid tussen kinderen wordt verkleind door bijvoorbeeld
een vast aanmeldmoment voor basisscholen.

9.

Het passend onderwijsstelsel is nog niet geslaagd. Te veel kinderen
zitten thuis en leerkrachten ervaren in klassen met kinderen met
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functiebeperking nog enorm veel werkdruk. Kinderen vallen daardoor
tussen wal en schip en krijgen niet het onderwijs dat ze nodig hebben. Er
komt meer geld voor kleinere klassen, het inschakelen van extra
begeleiding en ondersteuning en zo nodig voor het speciaal onderwijs.
Leerplichtambtenaren krijgen doorzettingsmacht om kinderen met een
beperking op scholen te plaatsen. Er komt landelijk één definitie van
basiszorg dat de minimumondersteuning omschrijft die iedere school
moet bieden. Leerlingen met een (meervoudige) beperking die geen
regulier onderwijs kunnen volgen, kunnen kosteloos onderwijs volgen of
naar de dagbesteding. Voor het onderwijsdeel en de
onderwijsondersteuning wordt geen eigen bijdrage uit het
persoonsgebonden budget gevraagd.
10.

We gaan de sluipende privatisering van het onderwijs tegen. Scholen
krijgen budget om bijspijkerlessen op school aan te bieden, zodat elke
leerling die dat nodig heeft er gebruik van kan maken. Ook kunnen
scholen de mogelijkheid bieden aan leerlingen met een achterstand om
een weekend- of zomerschool te volgen. Zo zorgen we dat elk kind,
ongeacht de portemonnee van de ouders, gelijke kansen in het
onderwijs heeft.

11.

Artikel 23 dient te worden herzien met als oogmerk dat de overheid
kwalitatief goed onderwijs voor iedereen aanbiedt, financiert en op
kwaliteit controleert. Daarbovenop kunnen ouders zelf vormen van
bijzonder onderwijs aanbieden in de eigen tijd en door henzelf
gefinancierd.

12.

Het bestuur en toezicht van scholen en onderwijsinstellingen wordt
gedemocratiseerd. Leerlingen, deelnemers, studenten, ouders, en
docenten krijgen meer zeggenschap over het beleid van scholen,
onderwijsinstellingen en schoolbesturen. Medezeggenschapsorganen
krijgen meer rechten zoals instemmingsrecht op de benoeming van
bestuurders, op de begroting en op het samengaan, zelfstandig worden
van scholen of het sluiten of samenvoegen van opleidingen.
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+ GroenLinks – Tijd voor verandering (3/3)


We geven elk kind een gelijke basis

Het huidige financieringssysteem voor de kinderopvang vergroot de
kansenongelijkheid. Dat moet beter. GroenLinks wil een ontwikkelrecht voor
elk kind. Kinderopvang wordt weer een publieke voorziening en gratis
toegankelijk voor alle jonge kinderen. Dat is goed voor hun brede
ontwikkeling en voorkomt achterstanden. De basisschool en de
buitenschoolse opvang worden bij voorkeur georganiseerd in een brede
school. Op deze brede scholen krijgen kinderen niet alleen les, maar is ook
ruimte voor spelen, sport, natuur en cultuur. We stimuleren de
samenwerking van de kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse educatie
en de brede school op één plek in kindcentra. Ouders hoeven kinderen niet
steeds van de ene naar de andere plek te brengen. Keuzevrijheid voor ouders
in het schooltype blijft gewaarborgd.
1.

Elk kind moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Alle kinderen
tussen zes maanden en vier jaar krijgen recht op drie dagen
kinderopvang per week. De kwaliteit van de kinderopvang gaat omhoog
door meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van kinderen en
aan
de
pedagogische
vaardigheden
van
medewerkers.
Kinderopvangcentra hebben geen winstoogmerk.

2.

Om gedurende de dag formeel leren te kunnen afwisselen met sport,
cultuur en andere vormen van informeel leren is het nodig dat kinderen
vanaf 4 jaar een toegangsrecht hebben tot wat nu buitenschoolse
opvang heet. Daarmee kunnen kinderen namelijk aan het brede
programma deelnemen dat deze kindvoorzieningen aanbieden en hun
talenten over de volle breedte ontwikkelen. Dit toegangsrecht zal op
termijn tien tot twaalf uur omvatten.

3.

Het onderwijs, de kinderopvang, peuterspeelzalen, voor- en
vroegschoolse educatie en jeugdzorg worden gestimuleerd om hechter
samen te werken. In het bijzonder worden zij wettelijk en financieel
gestimuleerd brede voorzieningen te ontwikkelen, zoals kindcentra.
Kinderen kunnen gedurende de hele dag formele en informele
programma’s volgen met ruimte voor sport, spel, cultuur en natuur.
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4.

Bij de fysieke inrichting van deze brede scholen en kindcentra wordt
rekening gehouden met de mogelijkheid dat er ook warme maaltijden
geserveerd kunnen worden. Elke school is een gezonde school. Daarom
worden er op school gezonde maaltijden aangeboden en verdwijnen de
obesogene prikkels, zoals snoep- en frisdrankautomaten.

5.

Om armoede bij kinderen te bestrijden richten we de kindregelingen en
toeslagen op gezinnen met kinderen in armoede. We vereenvoudigen
het stelsel. De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk en wordt
samengevoegd tot één regeling met het kindgebonden budget, zodat
kinderen niet meer in armoede hoeven op te groeien. De zogeheten
vrijwillige ouderbijdrage in het basis- en voortgezet onderwijs en de
eigen bijdragen die worden gevraagd voor digitale leermiddelen en
devices worden beperkt tot een maximumbedrag dat voor iedere ouder
redelijkerwijs is op te brengen.
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+ D66 – Kansen voor iedereen (1/5)


Door een goede basis gelijke startkansen

D66 wil een goede start voor elk kind. Door de manier waarop we de
kinderopvang nu hebben georganiseerd, ontstaan verschillen in
vaardigheden tussen jonge kinderen uit uiteenlopende delen van de
samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van taalbeheersing. D66 wil daarom
dat alle kinderen vanaf twee jaar toegang krijgen tot kinderopvang: een
brede basisvoorziening van hoge kwaliteit. Beginnend met vier dagdelen per
week, ook voor kinderen van niet-werkende ouders. Kinderen met
verschillende achtergronden groeien zo samen op. Dat voorkomt schotten
en vergroot gelijke kansen. Tegelijkertijd wordt het voor ouders eenvoudiger
om te werken.
De huidige versnipperde vroeg- en voorschoolse educatie voorzieningen
worden in de nieuwe voorziening met elkaar verbonden. We werken toe naar
een situatie waarin vroeg- en voorschools onderwijs samenwerkt met een
basisschool en welzijnsinstanties, zodat kinderen tot twaalf jaar op één plek
terechtkunnen en het onderwijs op elkaar aansluit en afgestemd wordt in
zogenaamde doorlopende leerlijnen. We versimpelen de bestaande,
versnipperde financieringsstromen om dit mogelijk te maken, waarbij
niemand méér gaat betalen.


Het staat of valt met leraren

Uiteindelijk staat of valt goed onderwijs met de leraar. D66 wil het onderwijs
teruggeven aan de leraar. Die geven we meer tijd, meer ruimte en meer
vertrouwen. Daarom zorgde D66 voor de 20-lesurennorm. We willen deze
norm in de komende 4 jaar in de wet en de begroting verankeren. Van
leraren verwachten wij dat zij van elkaar leren, zich ontwikkelen, hun kennis
en vaardigheden op peil houden en elkaar helpen steeds een beetje beter te
worden. De leraar is eigenaar van zijn eigen lessen. De onderwijsinspectie
toetst of het onderwijs voldoet aan de wettelijke vereisten en grijpt slechts in
wanneer de kwaliteit van het onderwijs ondermaats is. Deze zienswijze
vertaalt zich in investeringen in en eisen stellen aan kwaliteit. Beginnend met
meer aandacht op de lerarenopleiding voor effectief lesgeven en het inzetten
van de nieuwste inzichten en modernste methoden. Leraren moeten zich
meer en vaker bijscholen en houden onderlinge gesprekken over de kwaliteit
van lesgeven en bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen.
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De pabo’s en lerarenopleidingen moeten ook een rol gaan spelen bij de
ontwikkeling van leerkrachten die al voor de klas staan. Praktijkervaring,
begeleiding door ervaren leraren en aanvullende scholing maken een leraar
van start bekwaam vakbekwaam. Voor leraren die zich willen laten
bijscholen én voor mensen uit het bedrijfsleven die zich willen scholen tot
docent is een lerarenbeurs beschikbaar. In het lerarenregister worden
scholing en behoefte inzichtelijk. De lerarenbeurs maakt geen onderscheid
tussen docenten die lesgeven in het bekostigd of niet bekostigd onderwijs.
Voor docenten moet het mogelijk zijn om stage te lopen in hun sector, zodat
ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste technologie en laatste
ontwikkelingen. Daarnaast is het verstandig om juist die leraren die uit het
bedrijfsleven komen, didactische en pedagogische kennis te verschaffen. De
overheid zorgt ervoor dat leraren meer tijd aan hun leerlingen kunnen
besteden door de administratie-, regel- en rapporteerdruk te verkleinen.
Maar ook door te investeren in klassenassistenten en conciërges. D66 wil in
nauwe samenwerking met de gemeenten komen tot een conciërge op elke
basisschool. Plofklassen moeten we tegengaan. We passen de bekostiging
van scholen zo aan dat de klasgrootte teruggaat naar ca 23 leerlingen. De
instroom in de pabo moet meer divers worden, zodat het personeel op
basisscholen een betere afspiegeling vormt van de samenleving. D66 is voor
een krachtige en trotse beroepsgroep van leraren en vindt dat zij
aantoonbare invloed moeten hebben op zowel curriculumontwikkeling als
landelijke examinering, meer dan nu het geval is. Initiatieven op dit gebied
vanuit de beroepsgroep worden door D66 van harte ondersteund.


Meer vertrouwen, minder regels op details

De overheid is doorgeslagen in de hang naar sturen op resultaten en de
verantwoording daarvan. Dit heeft een overdaad aan regels en rapportages
tot gevolg. We belasten en beperken de leraar te veel. D66 wil daarom dat
met en door onderwijsprofessionals een stofkam, of liever nog een bezem,
door regels wordt gehaald. De Onderwijsinspectie krijgt de opdracht de
management- en rapportagedruk in het onderwijs terug te dringen. Wij
willen toe naar een omgang met leraren, besturen en instellingen die uitgaat
van veel vertrouwen en met als spiegelbeeld dat er stevig ingegrepen wordt
wanneer het mis gaat. Verantwoording afleggen naar elkaar – naar leraar,
leerling, student en/of ouders – vormt de basis.
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+ D66 – Kansen voor iedereen (2/5)


Brede buurtschool (kindcentra) voor iedereen

D66 wil dat basisscholen meer bieden dan alleen onderwijs. Een brede
buurtschool (kindcentrum) is een school waar alle kinderen van twee tot
twaalf jaar terecht kunnen. Op een brede buurtschool ontwikkelen kinderen
zich op het gebied van sport, cultuur, creativiteit, techniek en maken kennis
met natuur en duurzaamheid. Naschoolse opvang en overblijven zijn altijd
mogelijk. Deze school biedt een integraal dagarrangement waarin ook
aandacht is voor een gezonde leefstijl. D66 wil minstens 3 uur
bewegingsonderwijs op de basisschool, gegeven door een vakdocent. Dat wil
niet zeggen dat scholen al deze activiteiten overnemen van de verenigingen
die ze nu aanbieden. Maar wel dat we via scholen zorgen dat alle kinderen
deel kunnen nemen aan dergelijke activiteiten. In Den Haag zijn er inmiddels
mooie en inspirerende initiatieven tot brede buurtscholen van de grond
gekomen. D66 wil deze brede voorziening overal gerealiseerd zien, financiële
middelen ter beschikking stellen en zorgen voor harmonisering van
regelgeving en het opheffen van barrières in bijvoorbeeld budgettering,
inrichtingseisen en de manier waarop kwaliteit getoetst wordt. Aan het eind
van de komende kabinetsperiode (in 2021) moet elk kind voor een brede
buurtschool kunnen kiezen. In uitzonderingsgevallen moeten (korte)
flexcontracten gedurende langere tijd mogelijk gemaakt worden in het
(basis)onderwijs.


Nieuwe tijden, nieuwe vaardigheden

Het is belangrijk dat het onderwijs met de tijd meegaat. Taal, rekenen en
kennis blijven van belang, maar we zien dat digitale vaardigheden als
programmeren, sociale vaardigheden als samenwerken en ook
zelfredzaamheid aan belang winnen in het leven. D66 wil dat alle leerlingen
op school werken aan deze vaardigheden, bijvoorbeeld door
maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Onze plannen om
bijvoorbeeld programmeren op te nemen in het basisonderwijs worden
breed gesteund. In de praktijk zien we echter dat verandering traag gaat.
Onderwijs
gaat
niet
alleen
over
het
bijbrengen
van
arbeidsmarktvaardigheden. Er wordt ook gewerkt sociaal-emotionele
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ontwikkeling, aan bewustwording van burgerschap, hoe het politiek bestel
functioneert en wat rechten en verantwoordelijkheden van individuen zijn.
Maar ook van de privacy- en veiligheidsrisico’s van de digitale samenleving.
En er wordt geïnvesteerd in culturele en seksuele vorming, waaronder
seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit. En is er aandacht voor begrip
van gezamenlijke geschiedenis, inclusief bijvoorbeeld de zwarte bladzijdes
van kolonialisme en slavernij. D66 is voorzichtig met van bovenaf opgelegde
onderwijsmodes, maar het onderwijs mag niet stilstaan. Kleinschalig
praktijkonderwijs voorkomt uitval en ontwikkelt talenten. Het krijgt
structureel een plek in het onderwijssysteem en met de meesterproef een
formele erkenning. We willen dat leraren, maar ook ouders, leerlingen en
bedrijven vroegtijdig worden betrokken bij vernieuwingen in het onderwijs.
Iedereen verdient een gezonde en duurzame leeromgeving. Scholen zijn het
praktijkvoorbeeld voor leerlingen als het gaat om een duurzaam en
vernieuwend Nederland. Scholen krijgen de ruimte en middelen om dit te
bieden.


Voor doorstromen en stapelen

Niet elk kind ontwikkelt zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. D66
wil voorkomen dat een gemiste eerste kans ook meteen de laatste kans was.
Doorstromen, stapelen en op latere leeftijd terugkeren naar het onderwijs
moeten eenvoudig zijn en gestimuleerd worden. We willen weer brede en
meerjarige brugklassen creëren, bij voorkeur ook in vmbo/havo combinaties.
En met gemeenten samen zorgen we voor zomerscholen.
Aanmeldingsprocedures moeten eenvoudig, toegankelijk en transparant zijn.
Wij willen voldoende middelbare scholen die vmbo tot vwo combineren.
Categorale scholen voorzien in een behoefte, maar moeten altijd intensief
samenwerken met brede scholen om stapeling en maatwerk mogelijk te
maken. Daarnaast wil D66 experimenteren met driejarige brugklassen. We
halen prikkels voor selectie aan de poort weg voor middelbare scholen die
willen voorkomen dat leerlingen van vwo naar havo gaan of van havo naar
vmbo. Succes van ‘twijfelleerlingen’ met een lager basisschooladvies gaan we
juist belonen.
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+ D66 – Kansen voor iedereen (3/5)
En er moet een warme overdracht van leerlingen van basisschool naar
middelbare school zijn die het voor een middelbare school makkelijker maakt
in te spelen op de individuele behoeftes van de leerling. Bij dit meer
gepersonaliseerde onderwijs hoort ook het volgen en examineren van
vakken op meerdere niveaus. Dit willen we mogelijk maken via een
zogenaamd maatwerkdiploma. Meisjes en kinderen met een niet-westerse
achtergrond worden actief gestimuleerd ook exacte en technische vakken en
opleidingen te kiezen en beroepskeuzebegeleiding moet op talent gebaseerd
zijn. D66 wil de kernvakkenregeling schrappen, om doorstromen en stapelen
te stimuleren.
Goed rekenonderwijs is belangrijk. Een landelijke rekentoets bij het examen
die doorslaggevend is voor slagen of zakken, legt de nadruk echter te
eenzijdig op het belang van rekenen en doet geen recht aan de leerlingen van
wie de kwaliteiten op een ander gebied liggen. D66 wil daarom onmiddellijk
stoppen met deze (af)rekentoets en het rekenonderwijs op de basisschool en
de onderbouw van de middelbare school versterken.


Stimuleer getalenteerde leerlingen

Uit vergelijkende onderzoeken blijkt keer op keer dat zwakkere leerlingen
zich dankzij het Nederlandse onderwijsstelsel goed ontwikkelen. Dat is iets
om trots op te zijn en op voort te bouwen met onze agenda van
kansengelijkheid. Tegelijkertijd zijn wij veel minder goed in het ontwikkelen
van de meest getalenteerde leerlingen en studenten. Wij zijn ervan overtuigd
dat toptalent alleen maar belangrijker wordt voor het economisch en
maatschappelijk succes van Nederland in een globaliserende wereld. Daarom
wil D66 dat specifieke programma's, zoals plusklassen en
honoursprogramma's, ruimschoots beschikbaar en toegankelijk zijn. Daar
waar een kleine school deze niet kan aanbieden moet er met scholen in de
buurt en de gemeente gezocht worden naar oplossingen. Daarnaast nemen
we barrières weg, bijvoorbeeld door minderjarige leerlingen die naar de
universiteit gaan, net als ieder ander toegang tot het sociaal leenstelsel te
geven.
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Passend onderwijs – voor achterblijvers én hoogbegaafde leerlingen

Elk kind heeft recht op onderwijs op zijn of haar eigen niveau, binnen de
eigen mogelijkheden. Of leerlingen nu achterblijven of juist hoogbegaafd zijn,
of achterblijven omdát ze hoogbegaafd zijn: D66 wil hun leerrecht wettelijk
verankeren. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, zijn 17 extra
budgetten beschikbaar. D66 wil het toekennen van deze budgetten
eenvoudiger maken. Een aanvraag door school en ouder moet in principe
voldoen. Passend onderwijs moet ook voorzien in specifieke behoeften van
leerlingen met beperkingen. In sommige gevallen is en blijft speciaal
onderwijs door vakspecialisten noodzakelijk.
Thuiszitten is nooit een acceptabel alternatief. De recente invoering van
passend onderwijs verplicht schoolbesturen om samen te werken in het
aanpassen van het onderwijs aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Zo
kunnen meer leerlingen in het regulier onderwijs blijven en wordt
schoolverzuim tegengegaan. De ontstane samenwerkingsverbanden voor
passend onderwijs zullen de komende jaren hard moeten werken om het
aantal thuiszitters terug te dringen. Extra aandacht is nodig voor het
vergroten van de betrokkenheid van de ouders en het beperken van de
administratieve belasting van ouders en leraren.


Koester bijzonder talent

D66 koestert jong sportief, creatief en ondernemend talent. Deze talenten
lopen soms tegen de inflexibele structuur van het schoolse leven aan,
ondanks de inzet van bijvoorbeeld Topsport Talentscholen (LOOT) of
creatieve opleidingen zoals conservatoria. D66 wil dat we voor deze talenten
flexibel omgaan met onderwijstijd en -doelen. Wij streven ernaar de
mogelijkheden voor sportieve en creatieve talenten in het onderwijs te
optimaliseren.
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+ D66 – Kansen voor iedereen (4/5)


Moderne vrijheid van onderwijs

Het klassieke onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs is voor
ouders minder en minder van belang. De aandacht van ouders gaat vooral uit
naar kwaliteit, pedagogische aanpak, sfeer en locatie. In onze grondwet, in
artikel 23, is vrijheid van onderwijs vastgelegd. Dit artikel kan echter ook een
beperking opleveren voor de acceptatieplicht van leerlingen, voor
samenwerking tussen scholen, voor waarborgen voor onderwijskwaliteit en
voor zeggenschap van gemeenten en hun regierol. D66 is altijd al kritisch
over dit artikel in de grondwet en zal indien de genoemde problemen niet
opgelost kunnen worden, opnieuw het initiatief nemen dit artikel aan te
passen. D66 wil daadwerkelijke ruimte om een school te stichten van andere
dan de klassieke richtingen. Bijvoorbeeld door innovatie te stimuleren en
ideeën te verzamelen, zoals in Amsterdam bij het project ‘Onze Nieuwe
School’. In gebieden waar scholen te maken krijgen met sterk dalende
leerlingenaantallen, moeten scholen zoveel mogelijk (kunnen) samenwerken
of samengaan om de kwaliteit te behouden. Krimpregio’s moeten in
samenwerking met scholen een plan maken hoe ze op de lange termijn het
onderwijsaanbod op peil houden.
D66 wil het politieke debat aangaan om, op basis van het beginsel ‘scheiding
van kerk en staat’, artikel 23 van de grondwet te vernieuwen. In dat debat
komen de acceptatieplicht, het openbare karakter van de scholen, de
voorwaarden voor financiering, de kwaliteit van het onderwijs en
burgerschap aan de orde. Dit willen we omdat we scholen voor de toekomst
willen behouden en versterken als de plek waar kinderen de sociale
vaardigheden opdoen die belangrijk zijn voor onze stabiliteit en welvaart. We
vinden het belangrijk dat kinderen met verschillende achtergronden in een
pluriforme samenleving als de onze elkaar tegenkomen op school. Dat
vermindert verzuiling, polarisatie en kansenongelijkheid.
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worden, in het bijzonder het mbo. Een eerste stap is het terugdringen van de
grote fragmentatie en de overdaad aan richtingen. D66 wil een beperkt
aantal herkenbare en brede studierichtingen die doorstroming vanuit vmbo
en havo eenvoudiger maken, die aansluiten bij de arbeidsmarkt en die
internationale uitwisseling en stages stimuleren. Want uitwisseling in het
beroepsonderwijs is belangrijk, niet alleen tussen leerlingen, maar ook de
uitwisseling van kennis en expertise tussen docenten en praktijkopleiders.
Een ondergrens aan het aantal leerlingen per richting voorkomt
versnippering, waarbij voor specialistische vakopleidingen met een duidelijke
arbeidsmarktvraag een uitzondering wordt gemaakt. Doorlopende leerlijnen
bevorderen de aansluiting tussen vmbo en mbo en hbo. We gaan alle
leerlingen voorbereiden op hun rol in een schone, slimme en eerlijke
samenleving. We maken het eenvoudiger voor jonge mensen om te blijven
leren, door het gebruik van associate degrees, Meestertitels en zogenaamde
meesterschap-in-vakmanschaptrajecten die ook in deeltijd kunnen worden
gevolgd. Voor goede leerlingen bieden we excellentieprogramma’s aan om
hun ambities waar te maken. Werkgevers worden in het opleidingstraject
betrokken. Voor leerlingen die wel goed zijn in hun vak, maar voor wie te
hoge eisen aan taal en rekenen (avoisering) leiden tot het risico van uitval,
wordt het mogelijk een vakdiploma te halen dat toegang biedt tot de
arbeidsmarkt. We verwachten van onderwijsinstellingen dat zij in de regio
actief samenwerken met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen om
het aanbod bij de arbeidsvraag te laten aansluiten en voldoende stage- en
leerplekken te scheppen. Contact met werkgevers en met oud-leerlingen
over hun eventuele nascholing bieden scholen waardevolle inzichten in
mogelijke lacunes in hun opleidingen. Daar waar scholen te zwak zijn of
sprake is van slecht bestuur grijpt de inspectie in.

Voortreffelijk beroepsonderwijs

Er is behoefte aan excellente vakmensen op alle niveaus. D66 wil dat het
beroepsonderwijs – vmbo, mbo én hbo – een volwaardige pijler is naast het
academisch onderwijs. Het beroepsonderwijs moet daarom versterkt
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+ D66 – Kansen voor iedereen (5/5)
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Omarm online en digitaal onderwijs

Het onderwijs zit middenin een digitale revolutie. Nieuwe digitale
lesmethoden kunnen een positief effect hebben op zowel de effectiviteit van
de lesmethoden als de tijdsbesteding van de leraar. Digitale kennisdeling,
leren op afstand, Massive Open Online Courses, digitaal toetsen, digitaal
bijscholen vormen een rijke aanvulling op de huidige vormen van onderwijs.
D66 wil dat Nederlandse onderwijsinstellingen deze ontwikkelingen
omarmen en leraren scholen hiermee om te gaan. Er zullen daarbij altijd een
aantal instellingen vooroplopen, ook internationaal, en dat moedigen wij aan.
Met alle instellingen samen moet, het liefst op Europese schaal, gewerkt
worden aan de officiële erkenning van online vakken en studies.


Internationaal onderwijs wordt belangrijker

Ons onderwijs heeft steeds meer de taak onze kinderen op te leiden als
wereldburgers. Daarnaast is er een groeiend aantal buitenlandse kinderen
die een deel van hun schoolcarrière in Nederland beleven. D66 wil dat ons
onderwijs mee ontwikkelt en internationaler wordt. Dat vraagt allereerst om
ruimte voor tweetalig onderwijs op alle niveaus. D66 wil eindexamens in het
Engels voor zoveel mogelijk vakken op de middelbare school rechtsgeldig
maken. D66 is ook voorstander van het uitbreiden van het Engelstalig hoger
onderwijs. Hoger onderwijs in het Engels is een verrijking voor de student en
maakt het eenvoudiger om buitenlandse studenten en docenten aan te
trekken en gebruik te maken van internationaal lesmateriaal en online
lessen. Voorwaarde is wel dat het onderwijs dan ook plaatsvindt in Engels
van hoog niveau. Ook in het beroepsonderwijs wil D66 meer aanbod van
andere (vak)talen. Voor al het voortgezet en vervolgonderwijs moet
internationale uitwisseling van leerlingen en studenten en deelname aan
programma’s zoals het Erasmus-programma bevorderd worden.
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+ SP – Pak de macht
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Een studiebeurs voor alle studenten

We willen een studiebeurs voor alle studenten. Jongeren uit gezinnen met
een lager inkomen krijgen daar bovenop een verhoogde aanvullende beurs.
Hiermee wordt voor deze jongeren een financiële drempel weggenomen om
te gaan studeren. We stoppen met de ‘selectie aan de poort’, zo voorkomen
we dat jongeren die wat meer tijd nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen
buiten de boot vallen.


‘Kleine klassenstrijd’

We starten een ‘kleine klassenstrijd’ voor beter onderwijs. In het
basisonderwijs maken we per direct een einde aan klassen van 30 of meer
leerlingen. Op termijn werken we toe naar een gemiddelde klassengrootte
van 23 leerlingen. Kleinere klassen maken meer aandacht mogelijk voor
leerlingen en verlagen de werkdruk van leraren.


Medezeggenschap

We willen maximale inspraak van studenten en (onderwijs)medewerkers.
Dat kan met een meer democratisch bestuursmodel: kleinschalige
instellingen met een dienstbare schoolleiding. Falende bestuurders in het
onderwijs kunnen bij wanbestuur worden weggestuurd door de
medezeggenschapsraad. We gaan experimenteren met een democratische
universiteit, waar studenten en (onderwijs)medewerkers meer te zeggen
krijgen over het onderwijs.


Gelijke kansen



Betaling van onderwijspersoneel

Salarissen van onderwijspersoneel worden landelijk uitbetaald, door middel
van een landelijke cao.



Afschaffing lerarenregister

We schaffen het lerarenregister in deze vorm af, in plaats daarvan willen we
een door de beroepsgroep opgesteld register zonder onnodige bureaucratie.
Onbevoegde leraren dienen binnen twee jaar hun bevoegdheid te halen. In
de bovenbouw van havo en vwo moeten zoveel mogelijk docenten
universitair geschoold zijn. Wie dat niet is moet de mogelijkheid krijgen zich
binnen enkele jaren alsnog universitair te scholen. De werkdruk van leraren
wordt fors gereduceerd door het schrappen van administratieve rompslomp,
waardoor er ook meer tijd is om les te geven.


Ruimere beoordeling

Scholen worden niet meer eenzijdig afgerekend op testresultaten, maar
krijgen meer ruimte om leerlingen breder te beoordelen. De eindtoets (zoals
Cito), de rekentoets en de ‘kleutertoets’ worden niet verplicht opgelegd. Bij
schooladviezen wordt meer rekening gehouden met de groeipotenties van
iedere leerling. 8 Jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen krijgen
een arbeidsmarktkwalificatie, die duidelijk maakt wat hun vaardigheden zijn.
We voeren meer vakscholen in. Op die vakscholen kunnen ook
startkwalificaties worden behaald. Betaalbaar volwassenonderwijs is nodig,
zodat ook mensen op hogere leeftijd de kans krijgen om zichzelf te
ontwikkelen.


Je afkomst mag niet je toekomst bepalen. Leerlingen krijgen meer
mogelijkheden om onderwijs te ‘stapelen’, bijvoorbeeld om via het vmbo naar
de havo te gaan of van het mbo naar het hbo. Daardoor krijgen leerlingen
met een achterstand meer kansen. Om een te vroege selectie van kinderen
te beperken, stimuleren we de vorming van brede brugklassen in het
voortgezet onderwijs. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs willen
we bovendien de klassen kleiner maken.


Geld dat bedoeld is voor leraren kan daardoor niet meer aan andere zaken
worden besteed.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is nu teveel knellend onderwijs. Het speciaal onderwijs
blijft gegarandeerd voor leerlingen met een (ernstige) beperking,
gedragsproblemen of zeer lage intelligentie. We investeren in specifieke
leerprogramma’s met kleine klassen en voldoende ondersteuning. Speciale
programma’s voor hoogbegaafden worden beschermd.


Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt begrensd en is altijd vrijwillig, alle kinderen moeten
kunnen meedoen aan activiteiten. Scholen die hiermee sjoemelen worden
beboet. Scholen - bijvoorbeeld in het mbo - mogen studenten niet extra laten
betalen voor zaken die noodzakelijk zijn voor de opleiding.
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+ PvdA – Een verbonden samenleving (1/2)


Onderwijs aan de wereldtop

voor de uiteindelijke opleiding waarvoor de leerling zich wil diplomeren.

We investeren de komende jaren miljarden extra in het gehele onderwijs,
oplopend naar 10 miljard euro extra per jaar over 15 jaar.
Wij willen dat Nederland uiterlijk over tien jaar de best opgeleide
beroepsbevolking ter wereld heeft, zodat wij economisch voorop blijven
lopen. Het onderwijs, en met name het beroepsonderwijs op alle niveaus,
draagt hieraan bij. Daarnaast willen wij in afstemming met bedrijven de
bijscholing van werknemers sterk verbeteren.


Voor- en vroegschoolse educatie

Wij willen dat ieder kind een goede start krijgt in het leven en dat ouders hun
kinderen met een gerust hart naar de kinderopvang kunnen brengen. De
overeengekomen kwaliteitsagenda met de kinderopvangsector wordt
voortgezet, evenals de harmonisatie met peuterspeelzalen. Alle kinderen
tussen 2 en 4 jaar krijgen daarnaast een aanbod van minimaal 16 uur in de
week conform het SER-advies kinderopvang. Op termijn willen we toe naar
één voorziening voor onderwijs en opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar
waarbij het niet uitmaakt of ouders werken en waarbij er een goede
aansluiting is op het basisonderwijs en de naschoolse opvang.
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Basis- en voortgezet onderwijs

Wij willen dat basisscholen alle leerlingen gecombineerde schooladviezen
geven in één van de volgende drie stromen:
1.
Voorbereidend hoger onderwijs (havo, atheneum en gymnasium),
2.
Voorbereidend beroepsonderwijs (de hogere vmbo-niveaus en havo)
3.
Voorbereidend vakonderwijs (de lagere vmbo-niveaus).
Gecombineerde schooladviezen doen meer recht aan het gegeven dat van
kinderen van 12 jaar nog niet goed is te voorspellen of het op latere leeftijd
beter past op het mbo, het hbo of de universiteit. Het schooladvies van de
basisschool is bepalend, tenzij de citoscore hoger uitvalt.
Onderwijsinstellingen organiseren hun opleidingen in brede brugklassen
overeenkomstig bovenstaande stromen. Via de bekostigingsvoorwaarden
wordt hierop gestuurd. Dat betekent dat op zijn minst één van deze stromen
door een VO-school wordt aangeboden. Na drie jaar vindt selectie plaats



Wij willen de hogere vmbo-niveaus verlengen tot vijf jaar, net zoals havo,
zodat er ook voor deze leerlingen meer tijd is om zich te vormen tot
zelfstandige jongvolwassenen.
Wij willen de menselijke maat tot de standaard maken in het onderwijs en
met enige regelmaat wordt dit onderwerp van gesprek tussen de leiding van
een instelling en de medezeggenschapsorganen van studenten en docenten.
Schoolbesturen, studentenraden en ondernemingsraden maken onderling
bindende afspraken over de organisatie en inrichting van het onderwijs.
Ondernemingsraden beslissen mee over grote langjarige investeringen.
Wij willen dat kinderen met beperkingen zoveel mogelijk meedoen in het
reguliere onderwijs. Dat is goed voor het kind. Het vergt wel een extra
investering in goede begeleiding. Voor kinderen die niet gedijen in het
reguliere onderwijs blijft het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs goed
toegankelijk. De taakverdeling tussen het reguliere basisonderwijs en de
samenwerkingsverbanden wordt verder aangescherpt. Ouders moeten zelf
kunnen bepalen op welke school hun kind passend basisonderwijs krijgt. Dat
mag geen dictaat zijn van een samenwerkingsverband.

Scholen met veel kinderen die leerachterstanden hebben, willen wij extra
middelen geven. Scholen krijgen ook meer armslag om te investeren in
huiswerkbegeleiding voor kinderen met ouders die dat niet kunnen betalen.
Het inkomen van ouders mag nooit de reden zijn waarom het ene kind wel en
het andere geen toegang tot huiswerkbegeleiding heeft. De vrijwillige
ouderbijdrage wordt gemaximeerd teneinde te voorkomen dat scholen deze
bijdrage als selectie-instrument gebruiken.
Wij willen het maatwerkdiploma invoeren, zodat kinderen per vak op een zo
hoog mogelijk niveau eindexamen kunnen doen. Dat voorkomt dat het vak
waarmee het kind de meest moeite heeft, bepaalt op welk niveau er
eindexamen wordt gedaan. Het maatwerkdiploma moet zó worden
vormgegeven, dat er geen twijfel kan ontstaan over de waarde van het
diploma en het niet bijdraagt aan meer selectie aan de poort van het
vervolgonderwijs
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+ PvdA – Een verbonden samenleving (2/2)
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We vinden dat kleine dorpsscholen bestaansrecht hebben, omdat zij invulling
geven aan de sociale verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen. We
steunen de vereniging zelfstandige dorpsscholen in hun ambitie.
Wij willen meer aandacht voor de kwaliteit van schoolgebouwen. De school
is een van de belangrijkste plekken in het leven van een kind.


Herwaardering van het vakmanschap van leraren

De lestaak van fulltime leerkrachten en docenten in het primair en
voortgezet onderwijs willen wij stapsgewijs terugbrengen naar maximaal 20
uur. Dat geeft docenten en leerkrachten de tijd om te investeren in de
kwaliteit van hun lessen en in begeleiding van de kinderen.
Wij willen dat onderwijzend personeel goed wordt beloond. Alle leraren en
docenten moeten goed zijn en daar netjes voor worden betaald.
Prestatiebeloningen passen niet bij de publieke onderwijstaak. Er moet
ruimte komen in de cao’s om meer docenten doorgroeimogelijkheden te
geven naar een hogere schaal.
Wij willen leerkrachten in het reguliere basisonderwijs beter trainen in het
kunnen omgaan met de verschillen in de klas, zodat ze beter in staat zijn
passend onderwijs te verzorgen.
In het verlengde van de extra ruimte voor hun professionaliteit wordt van
onderwijsgevenden gevraagd zich blijvend te scholen om zo hun expertise op
peil te houden en aan de voorwaarden voor opname in het lerarenregister te
blijven voldoen.
We willen het vak van leraar/docent aantrekkelijker maken voor universitair
geschoolden door universitaire promotie (PhD) mogelijk te maken en het vak
te combineren met een andere baan.
Om meer studenten op te leiden tot leraar, wordt de lerarenopleiding als
tweede studie door de overheid betaald.
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+ 50PLUS – Omdat ouderen het niet meer pikken!


Basisonderwijs en middelbaar onderwijs













In het primair onderwijs wil 50PLUS de klassen verkleinen en het
aantal lesuren per docent verminderen. Verder moeten indirecte
taken verminderd worden, zodat meer directe aandacht voor de
leerling mogelijk is.
De positie, de beloning en het gezag van de leraar moet worden
versterkt. Scholen moeten kunnen beschikken over voldoende
ondersteunend personeel, zoals de conciërge.
De ambachtsschool en de mavo moeten weer in ere hersteld worden.
Het onderwijs moet aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de
maatschappij.
Gemeentelijke ouderencoaches helpen ouderen met internet,
administratie en alfabetiseringsprogramma’s ter bestrijding van
laaggeletterdheid.
50PLUS ziet voor- en nadelen van bijzonder onderwijs en wil hier
graag een publiek debat over.

Preventie, sport en bewegen
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Zowel op basisscholen als bij het voortgezet onderwijs voor alle
leerlingen minimaal vijf uren per week sport en gymnastiek.

Boeren, tuinbouw en vissers


Extra
stimulans
landbouwonderwijs.

landbouwtechnologie,



innovaties

en
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+ ChristenUnie – Hoopvol Realistisch (1/2)


Gelijke kansen

Het onderwijs moet eerlijke kansen bieden voor iedereen. Het is
onacceptabel dat kinderen die achterstanden hebben of uit kansarme milieus
komen minder onderwijskansen hebben dan hun leeftijdgenoten. Kinderen
met een beperking horen de zorg en begeleiding te krijgen die ze nodig
hebben. Studenten die geen rijke ouders hebben mogen geen financiële
drempel ervaren om door te studeren. Het leenstelsel zorgt echter voor een
stapeling van schulden onder jongeren.



Het onderwijs is niet goed ingericht op praktische vaardigheden. Scholen die
zich richten op praktische vaardigheden worden onterecht gezien als ‘lager’.
Maar excellent onderwijs gaat niet alleen om rekenen en taal. Jongeren met
‘gouden handjes’, zoals technici en andere vakmensen, zijn hard nodig op de
arbeidsmarkt.


Samen werken we aan het beste onderwijs

Een school is geen leerfabriek, maar een waardengemeenschap met brede en
maatschappelijke vorming. Leraren en schoolleiders zetten zich in nauwe
samenwerking met ouders met hart en ziel in voor de vorming en
ontwikkeling van onze kinderen. Zij bereiden hen voor op deelname in de
samenleving en op de arbeidsmarkt. Het onderwijs heeft daarvoor
vertrouwen en rust nodig. De ChristenUnie wil minder regels en meer ruimte
voor scholen. Minder nadruk op ‘rendement’, meer ruimte voor ontplooiing
en brede vorming. De ChristenUnie trekt extra geld uit voor onderwijs. Wij
geven scholen extra middelen voor professionele ontwikkeling binnen
onderwijsteams. Wij investeren in scholen in krimpregio’s, zodat overal in
Nederland een goed en divers scholenaanbod is. Wij investeren in
hoogwaardige kennis en kundige vakmensen, om te werken aan een
toekomstbestendige economie in een steeds complexere wereld.




christelijke scholen. De ChristenUnie is tegen het afschaffen van de
levensbeschouwelijke richtingen in het onderwijs. We verlagen de
stichtingsnormen en opheffingsnormen zodat er ruimte is voor het
stichten van nieuwe scholen en het openhouden van scholen met een
sterke identiteit.
Alle scholen ‘bijzonder’. Scholen zijn niet van de overheid, maar van
de samenleving. Ouderbetrokkenheid wordt versterkt, de invloed van
de overheid wordt juist kleiner. De Inspectie bewaakt de ondergrens
(deugdelijkheid), de inrichting van het onderwijs is aan de
schoolgemeenschap op basis van een gezamenlijk gedragen identiteit
en visie.
Minder regeldruk en verantwoording. We nemen afscheid van de
doorgeslagen focus op toetsen, resultaten, meetbare output en
cognitieve kennis vanuit de overheid en de Inspectie. De eindtoets in
het basisonderwijs is hooguit een didactisch hulpmiddel voor de
leerkracht.

Leraren en schoolleiders






Onderwijsvrijheid
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Ruimte en ontwikkeling. Leraren en schoolleiders hebben de
sleutelrol in het opleiden van leerlingen en studenten. Goed
leiderschap met oog voor identiteit, weerbaarheid en diversiteit van
het onderwijsteam is cruciaal. Wij investeren in ruimte en
ontwikkeling voor leraren en schoolleiders. Onderwijsteams worden
sterker door bijscholing, coaching en begeleiding, in het bijzonder
voor startende leerkrachten.
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 wordt bevorderd, om meer mensen met praktijkervaring
voor de klas te krijgen.

Keuzevrijheid in heel Nederland. Ouders moeten in heel Nederland
kunnen kiezen voor scholen met een sterke identiteit, zoals
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+ ChristenUnie – Hoopvol Realistisch (2/2)


Passend onderwijs












Inclusief en passend onderwijs. Ieder kind heeft het recht om mee te
doen. Er komt meer ruimte voor maatwerk voor kinderen met een
beperking of chronische ziekte, bijvoorbeeld om lestijden aan te
passen.
Speciaal onderwijs blijft nodig. Budgetten en regelingen in onderwijs
en zorg worden eenvoudiger, bijvoorbeeld voor leerlingen met een
(ernstige) meervoudige beperking.
Zorgbudget direct via scholen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk
voor een passende plek voor iedere leerling. Daarom worden de
zorgbudgetten directer ingezet op school.
Geen financiële verevening binnen passend onderwijs van de regio
naar de Randstad.











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.
Achterstanden bestrijden voor gelijke kansen. Wij investeren in
onderwijs
aan
leerlingen
uit
kansarme
milieus
en
vluchtelingenkinderen. Het is belangrijk dat kinderen de Nederlandse
taal leren, maar ook leren over onze cultuur, waarden, rechtstaat en
democratie.
Uitval voorkomen. Een goede begeleiding van de overgang naar een
volgende school, omdat het risicomomenten zijn voor schooluitval en
leerproblemen.
Geen kleutertoets in het basisonderwijs en geen schoolplicht tot 4
jaar. Scholen worden niet verplicht tot Integrale Kindcentra.
Terugkeer van de maatschappelijke stage, zodat leerlingen kennis
kunnen maken met vrijwilligerswerk en het beroepenveld. De
maatschappelijke stage bevordert goed burgerschap en
maatschappelijke verantwoordelijkheid.



Praktijkonderwijs blijft een afzonderlijke en volwaardige schoolsoort.
Er komt meer samenwerking en uitwisseling met het mbo. Via
deelcertificaten krijgen leerlingen zonder startkwalificatie een
erkenning voor opgedane vaardigheden. Docenten worden ingezet
als jobcoach en stagebegeleider, zodat jongeren een kans op de
arbeidsmarkt krijgen.

Beroepsonderwijs




Basis- en voortgezet onderwijs
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Een investering in technisch vakmanschap en ambachtsonderwijs.
Het aantal meester-gezelplaatsen wordt uitgebreid. Kostbare
arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen krijgen meer
bekostiging.
Opleiden voor de arbeidsmarkt, in afstemming met werkgevers.
Arbeidsmarktrelevantie is een belangrijke factor. Ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling en goed burgerschap blijft daarnaast
onmisbaar in het mbo.
Kwaliteit en menselijke maat. Perverse bekostigingsprikkels in het
mbo worden geschrapt, zoals de prestatiebekostiging. Er komt
intensievere begeleiding van studenten met achterstanden en een
hoge kans op voortijdig schoolverlaten. Door middel van een
‘stagepact’ worden samen met werkgevers de stagemogelijkheden
voor mbo-studenten uitgebreid.
Minder scheiding tussen cognitieve en praktische vaardigheden in het
voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Er 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.
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+ Partij voor de Dieren – Plan B. Hou vast aan je idealen (1/2)


Goed, toegankelijk en duurzaam onderwijs voor iedereen.



Investeer in leerlingen en leraren.

Goed en toegankelijk onderwijs vormt het fundament van een vrije,
democratische samenleving. Een samenleving bloeit alleen als iedereen,
ongeacht zijn of haar afkomst, de kans krijgt zich te ontwikkelen en de
opleiding te volgen die past bij zijn of haar vermogens. Toegankelijkheid van
het onderwijs is een kernwaarde die te allen tijde onze verdediging verdient
– en sinds de afschaffing van de basisbeurs zelfs weer moet worden
bevochten.

Scholen moeten niet worden afgerekend op cijfers, maar op de
daadwerkelijke ontwikkeling van de leerling. De rekentoets wordt afgeschaft
en doorstromen naar een volgende opleiding wordt makkelijker gemaakt in
plaats van moeilijker. Onderwijs moet niet alleen gericht zijn
op het ontwikkelen van cognitieve vermogens maar op de ontplooiing van
álle menselijke vermogens, inclusief sociale, emotionele, motorische en
creatieve vermogens.

De onderwerpen duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en
dierenwelzijn zijn de pijlers van de omslag naar een duurzame samenleving
die nog deze generatie moet plaatsvinden. Deze kennisgebieden worden een
vast onderdeel van het lespakket op basis- school en in het voortgezet
onderwijs. In de opleiding van leraren wordt hier adequaat aandacht aan
besteed.

Leraren, leerlingen en ouders krijgen veel meer autonomie bij het bepalen
van prioriteiten. Geen onderwijs dat gebaseerd is op standaardisatie,
controle, concurrentie en zakelijke managementmodellen.

In het onderwijs komen 100 procent biologische schoolkantines en
overblijfmaaltijden. De norm wordt dat vlees en andere dierlijke producten
de uitzondering vormen en niet standaard op het menu staan.
De onderwijsinspectie treedt op tegen scholen die geen voorlichting geven
over LHBTI-diversiteit. LHBTI staat voor lesbiennes, homo- en biseksuelen,
trans- gender mensen en mensen met een intersekse-conditie. De
voorlichting wordt bovendien ook verplicht op het mbo. Vaardigheden om
LHBTI-acceptatie
te
bevorderen
worden
onderdeel
van
docentenopleidingen. Initiatieven die het onderwijs LHBTI-vriendelijker
maken worden gesteund.
Basisscholen en middelbare scholen bieden lessen in mediawijsheid aan
waarin scholieren leren om te gaan met internet en andere media. Ook
filosofie wordt op genomen in het standaard curriculum, en er komt meer tijd
voor kunst en drama.
Er wordt geïnvesteerd in voldoende uren schoolzwemmen en sportlessen
voor alle leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs.
Scholen worden ondersteund bij het inrichten van een schooltuin, zodat
kinderen de kans krijgen om zelf voedsel te telen.



De urennormen vervallen, scholen kunnen zelf de hoeveelheid uren
afstemmen op de exameneisen.
Onderwijs wordt toegesneden op de menselijke maat. Daarbij gedijen zowel
leerlingen als leraren. Fusies tot schoolfabrieken zijn niet meer aan de orde.
Het aantal leerlingen per klas wordt verkleind. We werken toe naar het Finse
model, waarbij alle docenten universitair geschoold zijn. Er wordt
geïnvesteerd in opleiding en bijscholing van docenten. Leraren krijgen het
salaris dat past bij de belangrijke taak die ze vervullen.
Duizenden kinderen zitten thuis en raken in een isolement doordat is
bezuinigd op passend onderwijs. We moeten veel meer investeren in
aangepaste les- programma’s, zodat geen kind tussen wal en het schip valt.
Ook programma’s en speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen
worden ondersteund.
Basisscholen krijgen de vrijheid af te zien van de eindtoets als zij op een
andere manier kunnen aantonen dat aan de eisen is voldaan.
Het wordt eenvoudiger voor scholen om zelfstandig te opereren, buiten het
groter verband van een scholengemeenschap.
Kinderopvang tot 4 jaar wordt onderdeel van het door de staat aangeboden
basisonderwijs.
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+ Partij voor de Dieren – Plan B. Hou vast aan je idealen (2/2)


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 komt een campagne om leerlingen en onderwijsinstellingen op de hoogte
te brengen van de rechten van dierproefweigeraars en de beschikbare
alternatieven.



Verkiezingen 2017



25
25

+ SGP – Stem vóór het leven (1/2)


Vrijheid van onderwijs

26
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Duidelijkheid en stabiliteit

Ouders die het beste voor hun kinderen zoeken, willen hun zoons en
dochters met een gerust hart naar school kunnen sturen. Wat van
levensbelang is, een leven overeenkomstig Bijbelse waarden en normen,
verdient erkenning. Voldoende ruimte voor het christelijk onderwijs is
daarom een fundamenteel uitgangspunt voor de SGP.

De school staat midden in een voortdurend veranderende samenleving. Dat
vraagt regelmatig om aanpassing. Tegelijk is het zaak dat leerlingen in een
stabiel en rustig klimaat onderwijs kunnen ontvangen. Té veel en té vaak
veranderen werkt niet; mensen moeten het wel bij kunnen benen. En het
onderwijs kan niet alle maatschappelijke problemen oplossen.

Voorop staat dat de opvoeding van de kinderen eerst en vooral het recht én
de verantwoordelijkheid is van de ouders. De overheid dient die
fundamentele vrijheid te eerbiedigen. Dat neemt niet weg dat de overheid er
wel op toe dient te zien dat het onderwijs deugdelijk is. De kwaliteit moet
voldoende zijn. Scholen moeten voldoen aan basale wettelijke waarborgen.
Daarbij is het de taak van de inspectie om de naleving van die regels serieus
te controleren.

De werkers in het onderwijs zouden het als een weldaad ervaren als ze
bevrijd zouden worden van het korset van voorschriften en systemen om de
kwaliteit te controleren. Wanneer de vakbekwaamheid van leraren
gegarandeerd is door goede opleidingen, moet de overheid ze loslaten.
Lesgeven is hun vak.

Het is belangrijk dat het onderwijsprogramma niet om de haverklap
door politieke en maatschappelijke grillen wordt gewijzigd. Een
periodieke herziening van de kerndoelen moet ervoor zorgen dat het
onderwijsprogramma ten minste twee reguliere kabinetsperioden
stabiel blijft.

Scholen moeten gestimuleerd worden om meer gebruik te maken van
de ruimte om eigen lesmethoden te ontwikkelen, zodat de dominante
rol van commerciële lesmethoden beperkt wordt. De kerndoelen
worden daarom verduidelijkt, zonder tot meer detaillering te leiden.

In het toezicht worden scholen niet beoordeeld op groepsplannen,
maar op de vraag of de zorg voor kwaliteit op schoolniveau voldoende
is gewaarborgd.

Scholen blijven vrij in de wijze waarop zij vorderingen van leerlingen
meten. Er komen daarom geen verplichte kleutertoetsen of
diagnostische toetsen.

Net als in het voortgezet onderwijs hoort een landelijk genormeerd
leerlingvolgsysteem in het basisonderwijs niet verplicht te zijn.
Scholen kiezen hun eigen systeem.

Als het gaat om de richting en inrichting van het onderwijs past de overheid
een gezonde afstand. Scholen die uitgaan van een duidelijke richting mogen
door de overheid niet onnodig gehinderd worden. Ouders en docenten
verdienen ook volop ruimte en vertrouwen om het onderwijs in vrijheid in te
richten. Zo is het niet aan de overheid om te bepalen wat excellent onderwijs
is. Dat is namelijk niet neutraal vast te stellen.

Scholen hebben en houden het recht om bij het toelaten van
leerlingen en het benoemen van personeel eisen te stellen die in lijn
zijn met de grondslag, mits dat consequent gebeurt.

De overheid moet erop toezien dat alle kinderen onderwijs krijgen.
Als ouders door middel van thuisonderwijs aan de leerplicht willen
voldoen, dient de overheid die keus te accepteren en te respecteren.
Wel ziet zij er door periodieke controle op toe of dit thuisonderwijs
aan basale wettelijke vereisten voldoet.

Ouders die zich in woord of daad keren tegen de rechtsstaat, zoals
voorkomt in salafistische groepen, verspelen het recht op
thuisonderwijs.

Voorkomen moet worden dat jihadisten onbekostigde vormen van
onderwijs organiseren.
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+ SGP – Stem vóór het leven (2/2)
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Basis- en voortgezet onderwijs

Het basis- en voortgezet onderwijs worden niet voor niets het funderend
onderwijs genoemd. Daar wordt het fundament gelegd voor de verdere
toekomst van de leerlingen. Scholen moeten alle ruimte krijgen om kennis en
vaardigheden over te brengen en bij te dragen aan de vorming van de
leerlingen.



Er gaat veel aandacht uit naar basisvaardigheden als rekenen en taal.
Terecht. Maar er is méér! Aandacht voor het lezen van verantwoorde
literatuur, culturele vorming en muziek mag bijvoorbeeld niet in de knel
komen. Datzelfde geldt voor de geschiedenis van Nederland, waarin het
christelijk geloof zo’n prominente rol speelde.
Scholen kunnen niet heen om de invloed van de digitalisering en de (sociale)
media. We verwachten dat zij leerlingen leren om daar goed mee om te gaan.
Dat geldt ook voor het omgaan met seksualiteit. Dit onderwerp mag in het
onderwijs ook niet beperkt blijven tot een ‘technische toelichting’. Minstens
zo belangrijk zijn thema’s als liefde, trouw en een gezonde relatie.
Leerlingen moeten niet alleen kennis hebben van de diversiteit en de
hoofdzaken van geestelijke stromingen in de samenleving, maar zij moeten
ook weten hoe onze samenleving en democratische rechtsstaat tot
ontwikkeling zijn gekomen. In de kerndoelen wordt daarom vastgelegd dat
leerlingen kennis moeten hebben van de vormende invloed van het
christelijk geloof op onze samenleving en rechtsorde.

Het resultaat van het centraal examen weegt te zwaar, gelet op het
beperkte aantal vaardigheden dat getoetst wordt. Dat sterke accent
op een beperkt deel van het onderwijs werkt eenzijdigheid in de hand.
Het gewicht van het centraal examen moet dus beperkt worden.

Het rekenonderwijs en de toetsing worden zoveel mogelijk onderdeel
van het reguliere onderwijsprogramma. De afzonderlijke status van
de rekentoets in het voortgezet onderwijs verdwijnt en daarmee ook
het buitensporige gewicht in het examenoordeel.

Aan leerlingen die moeite hebben om zich de basisvaardigheden eigen
te maken, bijvoorbeeld vanwege een beperking, wordt zodanige











ondersteuning geboden dat zij optimaal hun gaven leren benutten.
De Statenbijbel staat nu als venster in de historische canon van
Nederland. In het schooljaar 2018/2019 is het 400 jaar geleden dat
het verzoek tot de vertaling aan de Staten-Generaal werd
voorgelegd. Alle scholen krijgen daarom een gratis exemplaar van de
Statenvertaling aangeboden.
De overheid ondersteunt programma’s die erop gericht zijn de
Holocaust in het onderwijs bespreekbaar te maken. De inspectie
toetst of dit kerndoel voldoende uit de verf komt.
Scholen blijven vrij in de manier waarop burgerschapsonderwijs
gestalte krijgt, maar inzicht in het functioneren van de Nederlandse
staatsinrichting en rechtsstaat dient in elk geval aan bod te komen.
Als het gaat om digitalisering hebben scholen vooral meerwaarde bij
het aankweken van mediawijsheid. Kennis van programmeren is
bijvoorbeeld niet voor alle leerlingen een vereiste.
De overheid moet zorgen dat bestuurlijke schaalvergroting niet
wordt bevorderd. De verwachtingen van de overheid mogen er niet
toe leiden dat kleine besturen het hoofd niet boven water kunnen
houden.

Lerarenopleiding

De opleiding van leraren verdient bijzondere zorg. Het niveau van de
vooropleiding moet zodanig zijn, dat daarmee in beginsel kan worden
volstaan. Aanvullende toelatingstoetsen moeten op termijn overbodig zijn.

Strenge eisen bij de instroom in lerarenopleidingen zijn een must.

De mogelijkheden voor het opleiden van leraren in de praktijk, het
zogenoemde duale leren, worden uitgebreid.

Aantrekkelijker routes naar het onderwijs mogen vakinhoudelijke
expertise niet ondermijnen.

Voor het lesgeven in het havo en het vwo moet op termijn in beginsel
een universitaire opleiding vereiste zijn.
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+ OndernemersPartij


Bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk voor een ondernemend
Nederland!
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Bedrijfsleven krijgt inspraak bij eisen voor stages
Bedrijfsleven betrekken bij de vaststelling van het curriculum
Ondernemerschap verplicht vak binnen voortgezet onderwijs
Structureel partnerschap tussen bedrijfsleven en onderwijs

Wij stellen dan ook voor om die betrokkenheid te intensiveren door de
docenten jaarlijks een vaste periode mee te laten werken in het
bedrijfsleven, omgekeerd moet er vanuit het bedrijfsleven de bereidheid zijn
om in die periodes ervaren ondernemers zich inzetten in het onderwijs. Op
deze manier verbind je het onderwijs met de dagelijkse praktijk.

Bedrijfsleven krijgt inspraak bij eisen voor stages

Binnen het bedrijfsleven en ook bij afgestudeerden wordt vaak de klacht
gehoord dat de opleiding niet voldoende aansluit op de praktijk. Zeker bij het
VMBO en het MBO is dit het geval. Naast een verplichte stage binnen alle
onderwijsvormen wil de Ondernemers Partij ook dat het bedrijfsleven, het
liefst regionaal, bij aanvang van een schooljaar inspraak krijgt bij de diverse
onderwijsinstanties over de wijze van het volgen van de stage en de eisen die
aan de student moeten worden gesteld. Dit zal de aansluiting van de studie
met de praktijk verbeteren.


Bedrijfsleven betrekken bij de vaststelling van het curriculum

Teneinde het onderwijs betere aan te laten sluiten bij de
ondernemerspraktijk is het van belang dat ondernemersorganisaties een
wettelijke stem krijgen bij de vaststelling van het curriculum. In de
overleggen op onderwijsniveau zal daarom het bedrijfsleven hierin
standaard vertegenwoordigd moeten zijn.
De jeugd heeft de toekomst en de toekomst van ons land ligt in handel en
ondernemen. De OndernemersPartij vindt het van wezenlijk belang dat de
jeugd al op jonge leeftijd onderwezen wordt in de mogelijkheden van goed
ondernemerschap en zij ondernemerstalent zo vroeg mogelijk wordt ontdekt
en gestimuleerd. Aanstormende jonge ondernemers moeten optimaal
worden begeleid door onderwijs en bedrijfsleven.


Structureel partnerschap tussen bedrijfsleven en onderwijs

Om de doelstelling te kunnen realiseren het onderwijs aan te laten sluiten op
de praktijk, niet alleen qua ervaring maar ook qua inhoudelijke kennis is het
noodzakelijk dat ook het onderwijs voeling houdt met de praktijk.
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+ Voor Nederland
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Basis- en voortgezet onderwijs

In het basis- en voortgezet onderwijs moet de kwaliteit van het onderwijs en
van veel docenten fors omhoog. Klassen moeten kleiner. Het onderwijs moet
aansluiten bij deze tijd: maak van programmeren een vak op zowel de
basisschool als het voortgezet onderwijs. Zeker op de basisschool invoering
van het vak ‘mediawijsheid’. De arbeidsomstandigheden van docenten
moeten beter. Docent, leerling en kennisoverdracht komen bij ons weer
centraal te staan. Stop het experimenteren. Het onderwijs is geen proeftuin.

Wij willen voor Nederland:

Selectie aan de poort, bij zowel het hoger beroepsonderwijs als het
wetenschappelijk onderwijs. Dus ook bij de lerarenopleiding.

De kwaliteit in het basis- en voortgezet onderwijs moet omhoog. Op
school staat kennisoverdracht dus weer centraal.

Individualiseer het onderwijs: geef leerlingen de ruimte om te werken
op eigen niveau.

Managementgelden naar het primaire onderwijsproces (zoals
boeken, leermiddelen en docenten).

Geen financiering van bijzonder religieus onderwijs. Afschaffing van
lid 6 en 7 van artikel 23 van de Grondwet.

Hogere salarissen voor leraren.
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+ Denk – Denkend aan Nederland (1/2)


Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

En het leenstelsel verdwijnt, omdat het van studeren een privilege maakt.

DENK wil betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit vraagt
om experimenteer- en innovatieruimte voor leraren en scholen met nieuwe
opleidingen en methoden. Om een plek voor ambachten in het onderwijs. Om
levenslang leren. Om leraren die ervaring opdoen in de veranderende
praktijk. En om een plek voor techniek in de klas en bij lerarenopleidingen.
DENK vindt dat de snelle technologische veranderingen van het onderwijs
vragen om mee te veranderen. DENK is daarom:

Vóór een verplichte jaarlijkse praktijkstage voor mbo-docenten zodat
zij contact houden met de praktijk

Vóór het verantwoord uitbreiden van de experimenteerruimte voor
het starten van nieuwe beroepsopleidingen

Vóór een plek voor 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals programmeren,
op de basisschool
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Stagegarantie

Het onderwijs stelt individuen in staat om hun talenten te ontplooien,
waardoor het onderwijs van nu de toekomst van morgen is. Voor DENK is het
van belang dat die toekomst voor iedereen dezelfde mogelijkheden biedt,
ongeacht de afkomst, de grootte van de portemonnee of de opleiding van de
ouders.
DENK vindt dat de overheid moet ingrijpen als studenten buiten hun schuld
om geen stage kunnen vinden. DENK is daarom:

Vóór een gesanctioneerde verplichting van scholen en de overheid
om stageplaatsen te vinden voor studenten

Vóór een quotumregeling voor stageplaatsen bij bedrijven met meer
dan 25 werknemers



Diversifiëren en dekoloniseren van het onderwijs

Onze gezamenlijke identiteit moet een plek hebben in het onderwijs. Daarom
moet er meer aandacht zijn voor burgerschap en ons gedeelde verleden.
Migratiegeschiedenis en ons slavernijverleden moeten kerndoelen worden.
Kolonialisme, Srebrenica en de politionele acties moeten meer aan bod
komen en ook gender moet meer aandacht krijgen in het onderwijs, zowel in
het curriculum als door het tegengaan van een te grote feminisering van het
onderwijs.


Brede scholen, brede klassen en brede cultuur

De school is de plek bij uitstek waar kinderen elkaar ontmoeten, van elkaar
leren en elkaar leren begrijpen. Niet het ideale traject van de ‘gemiddelde
leerling’, maar de ontwikkeling van een kind in groepsverband moet weer
centraal staan. Daarom is het van belang dat kinderen van verschillende
niveaus samen met elkaar leren in brede scholen en brede (brug-)klassen.
Kinderen die wat meer moeite hebben met leren, krijgen zo de kans om zich
op te trekken aan kinderen die dingen wat sneller oppakken. Ook op het
gebied van cultuur moet ‘breedte’ centraal staan: bijdragen aan cultuur
moeten ten goede komen aan brede cultuur, die de volle breedte van onze
samenleving aanspreekt.


Meer talenonderwijs in primair- en voortgezet onderwijs

DENK vindt het leren van talen van opkomende handelspartners in het
voordeel van de Nederlandse economie. DENK is daarom:

Vóór meer talen binnen het vroege talenonderwijs

Vóór het als keuzevak aanbieden van Portugees, Spaans, Mandarijn,
Turks en Arabisch naast Engels, Duits en Frans

DENK wil daarom maatregelen nemen om iedereen in het onderwijs gelijke
kansen te bieden. Kinderen die zicht hebben op een hoger schooladvies,
moeten de kans krijgen om zich ook op een hoger niveau te bewijzen.
Jongeren die geen stageplek kunnen vinden, krijgen een stagegarantie.
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+ Denk – Denkend aan Nederland (2/2)


Artikel 23 van de Grondwet: bescherming vrijheid van onderwijs



DENK vindt dat de onderwijsvrijheid niet selectief mag worden toegepast of
mag worden gefrustreerd. DENK is daarom:

Vóór het instellen van een onafhankelijke commissie die
overheidsinstellingen toetst op het treiteren en tegenwerken van
initiatiefnemers van onderwijsinstellingen

Vóór het gelijk behandelen van islamitische onderwijsinitiatieven

Vóór het aanbieden van voldoende opleidingen tot islamitisch
geestelijke en imams


Gelijke kansen voor iedereen

DENK maakt zich zorgen over de groeiende tweedeling binnen het onderwijs
tussen kinderen. DENK is daarom:

Vóór het automatisch omhoog bijstellen van een schooladvies als de
eindtoets hoger uitvalt

Vóór meer brede brugklassen, brede scholen en het beperken van
onomkeerbare vroege selectiemomenten

Vóór het wegnemen van de barrières voor gemengde adviezen

Vóór meer geld voor het onderwijsachterstandenbeleid

Vóór betere criteria bij de toekenning van de middelen van het
onderwijsachterstandenbeleid


Verbetering van werkomstandigheden van leraren
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Versterken van de positie van het burgerschapsonderwijs

DENK maakt zich zorgen over de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs in
Nederland. DENK is daarom:

Vóór burgerschap in een pluriforme samenleving als centraal getoetst
einddoel

Vóór meer eisen aan het burgerschapsonderwijs


Het geven van onderwijs in kleinschalig verband

DENK vindt dat scholen moeten bestaan uit gemeenschappen van kinderen,
leraren en ouders. DENK is daarom:

Vóór een maximum klassengrootte van 25 leerlingen in het primair en
voortgezet onderwijs

Vóór het afhankelijk maken van de bekostiging van scholen van
kleinschaligheid

Vóór het empoweren en betrokken maken van ouders bij het
onderwijs door huisbezoeken door leraren


Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijsvormen

DENK vindt de aansluiting tussen onderwijsvormen van belang, omdat dat
voortijdig schoolverlaten beperkt. DENK is daarom:

Vóór het stimuleren van betere uitwisseling van leerling informatie
tussen regionale onderwijsinstellingen

DENK vindt dat docenten zich moeten richten op hun leerlingen in plaats van
op procedures en regels. DENK is daarom:

Vóór het verhogen van de salarissen van leraren

Vóór het verminderen van de controle- en regeldruk

Vóór het terugdringen van het lerarentekort door met schakeljaren
de uitstroom uit de pabo te verminderen

Vóór een beter binnenmilieu in schoolgebouwen

Vóór meer ondersteunend personeel op scholen
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+ NIEUWE WEGEN – Met een sociaal hart en gezond verstand (1/2)


NIEUWE WEGEN voor het onderwijs

Speerpunten

Te allen tijde de leerling centraal en niet het behalen van het
rendement door het schoolbestuur

Beroepsonderwijs dichtbij jongeren en met bedrijven georganiseerd

Het sociaal leenstelsel komt te vervallen

De termen hoog- en laag opgeleid onderwijs gaan de prullenbak in,
vanaf nu spreken we van praktijk- en theoretisch onderwijs

Elke school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs heeft een centrum voor jeugdhulp of
jeugdzorg

Klassen niet groter dan 24 tot 26 leerlingen

Leerlingen moeten de kans hebben om door te stromen naar een
hogere vervolgopleiding.

Investeren in bevoegde en kwalitatief goede docenten

Verankeren van muziek- en cultuuronderwijs in het basis- en
voortgezet onderwijs

Laaggeletterdheid wordt grootschalig aangepakt


Menselijke maat

Alle kinderen in Nederland hebben recht op goed onderwijs en op goede
begeleiding en zorg. Als het aan Nieuwe Wegen ligt keert de menselijke maat
terug in het onderwijs. Het Nederlandse onderwijssysteem wordt weer een
voorbeeld voor de wereld. Te allen tijde dient de leerling centraal te staan en
niet het behalen van zoveel mogelijk rendement. Het geld volgt de leerling en
niet andersom. De termen hoogopgeleid en laagopgeleid gaan de prullenbak
in. We spreken vanaf nu van ‘practici en theoretici’. Onderwijs en
jeugdhulp/jeugdzorg zouden als een ritssluiting met elkaar verbonden
moeten zijn. Passend Onderwijs slaagt als kinderen les krijgen binnen een
veilige omgeving. Dat lukt alleen als jeugdhulp en jeugdzorg op de juiste
plaats preventief kan helpen.

na het behalen van de startkwalificatie van school verwijderd als ze door
behandelingen of ziekte lessen missen. Laat leerlingen er liever een jaar
langer over doen. Een jarenlange uitkering kost de gemeenschap meer dan
een jaar extra onderwijs.


Beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs wordt weer dichtbij jongeren en samen met bedrijven
georganiseerd. Grootschalige ver weg gelegen ROC’s worden vervangen.
Vmbo-scholen moeten weer meer samenwerken met de bedrijven in hun
omgeving. Een goede beroepsopleiding is een belangrijke basis voor een
succesvolle carrière. De vakken Maatschappijleer en Burgerschap dragen bij
aan de voorbereiding van leerlingen op hun sociaal maatschappelijke rol. De
klassen binnen het mbo zijn te groot, het ontbreekt aan persoonlijke
aandacht, er is teveel lesuitval en docenten geven vakken waarvoor ze niet
zijn geschoold. Een mbo die zekerheid en structuur kan bieden is een
voorbeeld voor de jongeren. Een jongere die uit deze ervaringen en
voorbeelden kan putten heeft een grotere slagingskans op de arbeidsmarkt.
Negatieve ervaringen stimuleren drop-outs in plaats van drop-ins. Bedrijven
moeten worden gestimuleerd om jongeren uit de regio in dienst te nemen of
ze een stageplaats aan te bieden.


Vertrouwen in plaats van wantrouwen

Scholen en leerkrachten moeten weer het vertrouwen krijgen van de
overheid, zonder dat zij overladen worden met regels en controles. Mensen
die werkzaam zijn in het onderwijs willen hun belangrijke werk kunnen doen
op een goed functionerende school en dragen daar graag hun steentje aan
bij. De overheid moet hun dat vertrouwen gunnen, zonder bovenmatige
controledruk vanuit de onderwijsinspectie. Klassen in het basis- en
voortgezet onderwijs en het mbo worden niet groter dan 24 tot maximaal 26
leerlingen.

De afstand tussen jeugdzorg en onderwijs is te groot. Leerlingen in het mbo
die (chronisch) ziek zijn of meervoudige zorgproblematiek hebben, worden
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+ NIEUWE WEGEN – Met een sociaal hart en gezond verstand (1/2)


In en rond school

Een school moet een uitdagende leeromgeving zijn voor leerlingen, waarbij
ze ontdekkend kunnen leren in kleine groepen. Een school staat midden in de
samenleving en moet zich bewust zijn van die samenleving. Ze bereidt
leerlingen voor op goed en gezond burgerschap. Elke school is een fijne
school om er te zijn; of het nu een reguliere school is of een school voor
speciaal onderwijs. Wat Nieuwe Wegen betreft is het belangrijk dat we met
elkaar de discussie over de noodzaak van het bijzonder onderwijs blijven
voeren. Elke leerkracht moet toegang hebben tot een (ortho-)pedagogisch
hulpverlener. Deze laatste ondersteunt de leerkracht bij het geven van
gedragsinstructie en samen ontwikkelen zij een gezond en veilig pedagogisch
klimaat in de klas. Door de aanwezigheid van jeugdzorg/-hulp in de school
zijn de lijnen met ouders en verzorgers kort en kan daar waar nodig
intensieve begeleiding worden gegeven.


Leerlingen die een diploma halen, op welk niveau dan ook, moeten de kans
hebben om een daaropvolgende vervolgopleiding te kiezen. Dit mag ook
binnen het VO zijn. Vooral binnen het vmbo wordt dit niet gestimuleerd. De
overgangen naar havo en vwo worden bemoeilijkt door de cijfergemiddelden
die scholen eisen. Nieuwe Wegen wil deze barrière doorbreken. Wie een
diploma heeft en wil doorstromen naar een hoger niveau moet daartoe de
mogelijkheid hebben.

Raden van bestuur op afstand

Raden van bestuur van grote scholengemeenschappen bepalen bijna tot in
de klas hoe de docent zijn onderwijs moet geven. Locatiedirecteuren dansen
naar de pijpen van de raad van bestuur terwijl de werkvloer bijna verzuipt in
het administratieve extra werk en de lesvoorbereiding thuis moet doen,
omdat daar overdag geen tijd voor is. Laat de docent weer zelf bepalen hoe
hij zijn lessen vormgeeft en geef hem daartoe de mogelijkheden en het
vertrouwen. Het gaat tenslotte om de leerling.


Eigen ontwikkeling

Iedere leerling moet de regie kunnen hebben en houden over zijn eigen
ontwikkeling. Nu worden leerlingen gehinderd door beloningssystemen en in
het mbo door de cascaderegeling. Als het aan Nieuwe Wegen ligt wordt het
cascademodel omgedraaid. Hoe hoger het niveau waarop de leerling examen
doet, des te meer financiën de school ontvangt per leerling. Hierdoor
ontstaat een financiële prikkel die scholen motiveert om leerlingen op een
hoger niveau af te leveren.
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+ Forum voor democratie
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Niets is belangrijker voor de toekomst van ons land dan goed onderwijs. Een
drastische verbetering van het basis- en middelbaar onderwijs is
noodzakelijk. Hiervoor zijn geen ingewikkelde ‘hervormingen’ nodig – eerder
het omgekeerde: rust in de tent en veel ruimte aan scholen en
onderwijsinstellingen om zelf te bepalen wat het beste is voor de leerling. De
focus moet liggen op de kwaliteit van het onderwijzend personeel – en
kwaliteit wordt dan ook beter beloond.
Met de huidige staat van het onderwijs kan Nederland binnenkort niet meer
meekomen in de internationale kenniseconomie: ook in 2016 zijn we weer
gedaald op de wereldwijde PISA-ranglijst. Vanaf de basis moet het onderwijs
worden verbeterd: meer respect voor de leerkrachten; kleinere klassen;
meer ambitie in de hogere klassen. In het middelbaar onderwijs wordt talent
onvoldoende gestimuleerd. Kinderen uit achterstandsgroepen missen
daardoor kansen, toptalent blijft achter bij de internationale concurrentie en
Nederlandse universiteiten zakken steeds verder weg op internationale
ranglijsten.
Forum voor Democratie wil allereerst een aantal korte termijn oplossingen
om verdere afkalving te voorkomen:
Wij willen:


Meer aanzien voor het vak door betere salariëring, minder papierwerk en
meer autonomie.



Behoud bijzonder onderwijs (art. 23), maar zeer strenge waarborgen op
kwaliteit.



Basisonderwijs naar Fins model – het meest succesvolle basisonderwijs
ter wereld, waar onderwijs op maat wordt geboden aan élk kind, en waar
volop tijd en ruimte bestaat voor creatieve vakken én voor persoonlijke
ontwikkeling.



Versoepeling Wet Passend Onderwijs: niet alle kinderen zijn gebaat bij
een oplossing in een reguliere basisschool.



Aan leerkrachten worden daardoor soms onmogelijke eisen gesteld,
terwijl het bovendien ten koste gaat van de kwaliteit in de klas.


Makkelijker maken om afscheid te nemen van niet-presterende
leerkrachten; ook om ervoor te zorgen dat scholen weer vaste
contracten aan docenten durven aan te bieden.



Prioriteit voor onderwijzend personeel bij toewijzing sociale woningen in
de grote steden.



Meer aandacht voor praktijkles en ambacht in het mbo.



Geen output- maar input-financiering, gecombineerd met strenge
selectie aan de poort.



Grondige sanering Ministerie van Onderwijs.



Terugdringen macht van politieke partijen in de (lokale) aansturing van
het onderwijs.



De grotere uitgaven in het onderwijs willen we onder meer financieren
door te stoppen met de miljarden die nu worden uitgegeven aan
ontwikkelingshulp: dat blijkt veelal averechts te werken en de
ontwikkelingshulp is nu eerst nodig in ons eigen land.

Verkiezingen 2017



