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Betreft Investeren in kwaliteitsverbetering voortgezet onderwijs 

 
 
Geachte heren Kamp en Bos, 

 

Scholen in het voortgezet onderwijs hechten grote waarde aan het realiseren van een doorgaande 

kwaliteitsslag. Daarom vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. 

 

De financiële positie van scholen in het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren dramatisch 

verslechterd. In aanloop naar de verkiezingen heeft de VO-raad hier veelvuldig op gewezen, tijdens 

gesprekken in de Tweede Kamer maar ook in de media. De ernstige verslechtering van de financiële 

positie van scholen gaat uiteindelijk direct ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Wij, de VO-raad en Besturenorganisaties, roepen u dan ook op om te investeren in het voortgezet 

onderwijs. Om te investeren in docenten en in schoolleiders. En om te investeren in de voorwaarden 

voor het lesgeven.  

 

Het gaat dan om daadwerkelijke investeringen, dus niet door het verschuiven van posten binnen het 

budget voor het voortgezet onderwijs.  

 

Wenselijke maatregel: Investeren in kwaliteitsverbetering  

Investeren in verdere professionalisering van de docent en de schoolleider is cruciaal om de goede 

kwaliteit van het onderwijs in Nederland vast te houden. En om de slag van goed naar geweldig 

onderwijs te kunnen maken. De schoolleider is hierbij een cruciale schakel, als ondersteuner en 

aanjager van verdere professionalisering van de docent.  

 

Deze investeringen zouden gekoppeld kunnen worden aan afspraken met de sector. Wij stellen voor 

om deze afspraken over extra middelen en doelen vast te leggen in een Nationaal Onderwijsakkoord. 

 

Onwenselijke maatregelen  

Tijdens de coalitie onderhandelingen spreekt u wellicht ook over de nullijn, over de 1040 uren norm 

en de maatschappelijke stage. Het standpunt van de VO-raad over deze maatregelen is u 

ongetwijfeld bekend.  

 

Toch willen wij ook deze gelegenheid aangrijpen om te benadrukken dat de nullijn voor 

loonontwikkeling moet worden losgelaten. 

 



 

 

Daarnaast moet de 1040 uren norm van tafel. Flexibilisering van de onderwijstijd is een ventiel dat 

scholen mogelijk wat lucht geeft. En de sector staat voor volwassen verhoudingen: ruimte voor het 

‘hoe’, grenzen aan het ‘wat’.  

 

Wat betreft de maatschappelijke stage: het afschaffen hiervan kan worden gezien als  ‘zigzagbeleid’. 

Als wordt besloten tot afschaffing, dan moeten scholen in elk geval financieel worden gecompenseerd 

voor de uren onderwijstijd die ze anders moeten gaan invullen. Als dit niet gebeurt, betekent dit een 

platte bezuiniging. De maatschappelijke opdracht voor brede vorming in het onderwijs vervalt immers 

niet. 

 

Een aandachtspunt is ook regeldruk. Het baart zorgen dat er sinds 2007 vanuit OCW geen 

significante reductie van regeldruk bewerkstelligd is. Het gaat dan om reductie van regeldruk 

afkomstig van wet- en regelgeving vanuit OCW zelf, nieuwe én bestaande wet- en regelgeving.  

 

Specifiek vragen wij daarbij uw aandacht voor de toename van regeldruk door dossiers als 

onderwijstijd en fusietoets.  

 

Tenslotte blijft doordecentralisatie van huisvesting een aandachtspunt: de huisvestingsmiddelen 

kunnen scholen zelf effectiever en efficiënter inzetten.  

 

Samenvattend 

 

Wij pleiten kortom voor:  

 Daadwerkelijk investeren in het voortgezet onderwijs. Waarbij kwaliteitsverbetering via 

docenten en schoolleiders centraal staat. Dus investeren in het onderwijs met vertrouwen in 

docenten en schoolleiders 

 Ruimte voor maatwerk  

 Consistent beleid dat samengaat met consistente financiering  

 Aandacht voor verminderen regeldruk  

 

Als het (toekomstig) kabinet inderdaad investeert in het voortgezet onderwijs, gaan wij graag met het 

kabinet om de tafel om te kijken of we afspraken kunnen maken over de (extra) middelen en doelen. 

Wat idealiter zou leiden tot een Nationaal Onderwijsakkoord. 

 

Graag wensen wij u veel succes bij uw werkzaamheden, waarbij wij ervan uit gaan dat onderwijs -en 

daarmee de toekomst van onze kinderen- hoog op uw agenda staat.  

 
Met vriendelijke groet,  
 

       
  
Drs. S. Slagter   Dr. W. Kuiper        J. Westert               H. Vos 
Voorzitter VO-raad  Voorzitter Besturenraad       Voorzitter LVGS             directeur VGS 
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