
 
 

 
 
 

Regeerakkoord biedt kansen aan onderwijs  

Het kabinet Rutte II ontziet in zijn bezuinigingsplannen het onderwijs. Daarmee onderkent het nieuwe 

kabinet het belang van goed onderwijs voor de Nederlandse samenleving en krijgen docenten en 

schoolleiders de gelegenheid om belangrijke ontwikkelingen, zoals passend onderwijs, in goede 

banen te leiden. Mark Rutte van de VVD en Diederik Samsom van de PvdA zetten met hun 

onderwijsplannen een aantal noodzakelijke stappen, zoals het investeren in bijscholing van docenten 

en schoolleiders. Ze geven ook meer ruimte aan samenwerking tussen scholen in krimpgebieden. 

Het nieuwe kabinet wil, net als vorige kabinetten, de regeldruk in het onderwijs verder verlagen. 

Terecht trekt het nieuwe kabinet extra middelen uit om de kwaliteit van leraren en schoolleiders verder 

te verbeteren. In het funderend onderwijs wordt daarin voor 340 miljoen euro geïnvesteerd. 

Samenwerking bij krimp 

Het is goed dat het nieuwe kabinet werk wil maken van de samenwerking tussen scholen in 

krimpgebieden. Volgens Rutte en Samsom mogen daarbij de denominatie en fusietoets niet in de weg 

staan. Dat is in lijn met de wens van VOO en VOS/ABB om organisatorische problemen bij gefuseerde 

scholen en samenwerkingsscholen weg te nemen. De samenwerkende belangenorganisaties voor het 

openbaar onderwijs hebben er bij herhaling voor gepleit dat het makkelijker moet worden om 

samenwerkingsscholen tot stand te brengen. Het is daarbij wel essentieel dat, vanuit de 

grondwettelijke garantiefunctie van het openbaar onderwijs, een samenwerkingsschool recht doet aan 

de materiële kenmerken van het openbaar onderwijs, zoals algemene toegankelijkheid en 

gelijkwaardigheid van opvattingen over religie en levensbeschouwing. Daarbij moet niet worden 

vergeten dat ook de (bijvoorbeeld) protestants-christelijke of katholieke kleur van de 

samenwerkingspartner een gelijkwaardige plaats binnen de samenwerkingsschool krijgt. Het is de 

wens van VOS/ABB en VOO dat alle scholen toegankelijk zijn voor elk kind. Scholen onderwijzen alle 

kinderen actief de religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen die in de Nederlandse samenleving 

leven. Meer samenwerking tussen scholen van verschillende richtingen in krimpgebieden kan daar 

een positieve aanzet toe geven. 

Voor- en vroegschoolse educatie 

Consultatiebureaus gaan doelgroepkinderen voor wat betreft het risico op taalachterstand toetsen en 

doorverwijzen naar de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dat sluit aan op de ambitie van 

voorgaande kabinetten om kinderen met een taalachterstand in de aanloop naar de basisschool op 

een hoger niveau te brengen. Alhoewel het een stap in de goede richting is, vinden VOO en VOS/ABB 

dat de voor- en vroegschoolse educatie, de kinderopvang en het onderwijs nog meer op elkaar 

moeten worden afgestemd. Dit kan door deze drie sectoren onder de gezamenlijke regie van het 

ministerie van OCW te brengen. 

 

Gratis schoolboeken 

De gratis verstrekking van schoolboeken in het voortgezet onderwijs wordt teruggedraaid. Gezinnen 

met lagere inkomens worden straks, net als voor de invoering van de gratis boeken, gedeeltelijk 

gecompenseerd. Daarmee komt een voortijdig einde aan deze maatregel, die het gevolg was van 

Europese afspraken over het gratis maken van het basis- en voortgezet onderwijs. VOS/ABB en VOO 

zijn voorstander van gratis funderend onderwijs. Als de regeling voor de gratis schoolboeken 



 
 

 
 
 
verdwijnt, vinden VOS/ABB en VOO dat scholen uitermate zorgvuldig dienen om te gaan met het 

samenstellen van de boekenpakketten, zodat ouders niet met onnodige kosten worden 

geconfronteerd. 

Rol ouders 

In het regeerakkoord komt de rol van de ouders in het onderwijs niet specifiek aan de orde. De 

samenwerking tussen scholen en ouders en het versterken van de positie van ouders is cruciaal voor 

het succes van het onderwijs. Het kabinet versterkt wel de positie van ouders door onder meer de 

verschillende klachten- en geschillenregelingen te stroomlijnen. Op die manier moeten ouders bij elke 

voorziening een beroep kunnen doen op een klachtenfunctionaris en een laagdrempelige 

geschillenregeling. VOO en VOS/ABB vinden dit een goede ontwikkeling. 
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