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Speerpunten VOS/ABB Tweede Kamerverkiezingen 2017 
 
VOS/ABB heeft twee hoofdpunten niet in zijn algemeenheid opgesteld, maar juist 
specifiek toegespitst op de politieke partijen: 
 

1. Actieve aanpak van kansenongelijkheid voor gelijke talenten door uit te 
gaan van pluriformiteit in de school en de samenleving.  
 
Juist nu wordt er gevraagd om een visie en een aanpak om verdergaande 
segregatie tegen te gaan. Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 
waarborgt onderwijs aan álle kinderen. Het is immers van en voor iedereen. 
Dit is een basisvoorwaarde om de aanpak voor gelijke kansen tot uiting te 
laten komen.  

 
2. Bij de aanpak van krimp dient te worden uitgegaan van samenwerking over 

de denominatieve grenzen heen. Wij vragen daarbij om zorg te dragen voor 
thuisnabij openbaar of algemeen toegankelijk onderwijs.  
 
De wetgeving is (nog) niet toegerust op een veld dat flexibel probeert in te 
spelen op een veranderend klimaat dat wordt gevormd door krimp, de 
toestroom van asielzoekers of andere invloeden van buitenaf. Schoolbesturen 
proberen gezamenlijk met collega-schoolbesturen, ouders, gemeenten en 
overige stakeholders in de regio te kijken naar goede oplossingen voor álle 
leerlingen in die regio. Juist in de aanpak van een thema als krimp is een 
speelveld zonder onnodige wettelijke barrières van groot belang. Zo creëren 
we samen goed onderwijs voor álle leerlingen. 

 
Hieraan voegt VOS/ABB vijf thema’s toe: 
 

3. Kinder- en mensenrechten als kapstok voor burgerschapsvorming 
 
Goed onderwijs vraagt, naast de essentiële aandacht voor rekenen en taal, 
een brede blik: ook burgerschapsvorming neemt een belangrijke plek in. Het 
gaat hierbij om het creëren van een sociaal veilig klimaat in de klas, het 
omgaan met de diversiteit in de samenleving en kennis over onze 
fundamentele rechten en het functioneren van onze democratische 
rechtsstaat. Door kinder- en mensenrechten als centraal uitgangspunt te 
nemen, kunnen deze zaken in het onderwijs worden geborgd. Principes als 
non-discriminatie en gelijkwaardigheid komen hierin terug. Kinder- en 
mensenrechten bieden scholen een moreel kader. Vanwege het universele 
karakter van de kinder- en mensenrechten passen deze bij uitstek in het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Ze zouden tevens aan bod 
moeten komen op niet-openbare scholen. 

 
4. Herijking basiselementen van bekostiging 

 
Bij een modernisering van de bekostiging dient die te worden herijkt op de 
elementen op basis waarvan wordt bekostigd. Door de herijking van de 
bekostiging kan die daadwerkelijk toereikend worden gemaakt.  
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5. Afschaffen religieus leerlingenvervoer  
Deze vorm van leerlingenvervoer heeft een segregerende werking. 
Thuisnabije openbare of algemeen toegankelijke scholen zorgen voor door de 
staat bekostigd goed onderwijs. De keuze van ouders om verder weg 
onderwijs te genieten, dient voor hun rekening te komen. De hiermee 
vrijkomende gelden kunnen worden ingezet voor de aanpak van 
kansenongelijkheid. 

 
6. Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen 

 
Bij dit wetsvoorstel zou daadwerkelijk richtingvrije planning als basis moeten 
worden genomen, met algemene toegankelijkheid van de bekostigde scholen 
als uitgangspunt. Zonder dit uitgangspunt ligt een verdergaande segregatie in 
het verschiet. Ook verzoeken wij de met dit wetsvoorstel samenhangende 
onderdelen mee te nemen in het wetgevingstraject. Het gaat dan om 
aanpassing van de regels rondom onderwijshuisvesting, de modernisering van 
de bekostiging en de aanpassing van stichtings- en opheffingsnormen. Juist 
de samenhang vraagt om één duidelijk wetsvoorstel in plaats van dat dit in 
delen aan het parlement wordt voorgelegd. 

 
7. Wetsvoorstel samenwerkingsschool  

 
Dit wetsvoorstel is nog niet ingediend en de vraag is of het straks niet te laat is 
om dat nog te doen. Een samenwerkingsschool is nu juridisch praktisch 
onmogelijk en kan niet onder een openbaar schoolbestuur vallen. Het veld wil 
juist op basis van de wettelijke samenwerkingsschool de samenwerking 
opzoeken en heeft aan het huidige construct niets. We verzoeken een 
versneld wetstraject dat een versoepeling van de vorming van een 
samenwerkingsschool oplevert.  
Meer specifiek staat het openbaar onderwijs op achterstand in mogelijkheden 
doordat het zelf geen samenwerkingsschool in stand kan houden. Daar komt 
bij dat informele samenwerkingsscholen meestal een bijzondere signatuur 
hebben, waardoor openbaar onderwijs in krimpgebieden dreigt te verdwijnen.  
 
 

Informatie: Helpdesk, 0348-405200 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
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