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Onderwijspolitiek na commissie-Dijsselbloem  
Reactie op advies van Onderwijsraad 

Door Simone Baalhuis en Anna Schipper 
Op verzoek van de Tweede kamer heeft de Onderwijsraad onderzocht welke effecten 

de adviezen van de commissie-Dijsselbloem heeft gehad op de onderwijspolitiek. De 

conclusie is dat die effecten gering zijn. De adviezen over onderwijsvernieuwingen 

hadden een remmende werking op beleidsmakers, wat het onderwijs volgens de raad 

niet ten goede is gekomen.  

Om uit deze impasse te geraken, doet de Onderwijsraad een aantal behartenswaardige 

aanbevelingen: 

• VOS/ABB ondersteunt het advies voor een nieuw perspectief op beleidsvorming. Zo 

adviseert de raad de overheid  een andere werkwijze bij het nemen van nieuwe 

maatregelen door te vertrekken vanuit een goede probleem- en behoefteanalyse na 

toetsing en evaluatie van staand beleid. De overheid moet niet vooraf doelen van 

nieuw beleid bepalen, maar eerst zorgen voor een gedeelde zienswijze van alle 

betrokkenen. De doelen moeten geleidelijk, gedurende het beleidsproces, met elkaar 

worden vastgesteld. Dit is dus een pleidooi voor een goede kwaliteitscyclus op basis 

van plan, do, check, act (pdca-cyclus), zoals van onderwijsorganisaties wordt 

verwacht. Deze aanpak kan beleidsmaatregelen voorkomen die vooral ad hoc zijn 

ingegeven door incidenten en bezuinigingen, zonder dat ze voldoende draagvlak van 

de betrokken instanties hebben. 

 

• VOS/ABB vindt het ook een goed punt dat de Onderwijsraad adviseert de focus op 

de kerntaken van het onderwijs te leggen. Het gaat de raad om het sturen op 

hoofdlijnen van beleid op de lange termijn, waarbij verbinding moet worden gelegd 

met andere beleidsterreinen. Dit is goed voor de continuïteit. VOSABB ziet dit als 

winst en voegt er graag onderstaande punten aan toe: 

 

o De raad pleit voor het waarborgen van de toegankelijkheid van het onderwijs. 

VOS/ABB is vanuit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs krachtig 

voorstander van algemene acceptatieplicht. 

o De raad schrijft ook over ‘waarborgen van de samenhang in het 

onderwijsbestel’ en ‘aansluitende onderwijsvoorzieningen’. VOS/ABB vindt dat 

de overheid hierbij mag denken aan 0- tot 18-jarigen. Voor wat betreft de 

‘brede context’ en ‘doorlopende leerlijnen’ gaat het immers niet alleen om 

primair en voortgezet onderwijs, maar ook om kinderopvang, 

peuterspeelzalen, middelbaar beroepsonderwijs enz. 

 

• VOS/ABB vindt het uitermate positief dat de Onderwijsraad de overheid adviseert te 

investeren in nieuwe vormen van representatie met een divers werkveld, in plaats 

van het eenzijdige overleg met de sectorraden en vakbonden. De Tweede Kamer 

heeft daarmee al een begin gemaakt door bijvoorbeeld hoorzittingen te organiseren 

met diverse vertegenwoordigingen uit het werkveld (waaronder VOS/ABB). 
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Internetconsultaties zijn een ander goed voorbeeld van breed overleg. Tegenspraak 

organiseren maakt het beleid rijker, genuanceerder en democratischer. Het is zaak 

dat de overheid luistert naar alle belanghebbenden. 

 

• De Onderwijsraad benadrukt dat de overheid een eigen taak heeft ‘in een 

beleidscontext waarin schoolbesturen centrale spelers zijn geworden’. Hier stelt de 

raad dat het belang van schoolbesturen niet altijd het publieke belang dient. Daar 

moet de overheid gezien het algemeen maatschappelijk belang optreden en keuzes 

afwegen, dit goed verantwoorden en zo het vertrouwen van het onderwijsveld in de 

politiek versterken. VOS/ABB tekent hierbij aan dat de overheid soms maatregelen 

treft die indruisen tegen het maatschappelijk belang. Een voorbeeld hiervan is de 

fusietoets, die schoolbesturen in regio met demografische krimp remt om juiste 

keuzes te maken voor het collectief belang, waardoor kleine scholen in 

dorpsgemeenschappen noodgedwongen moeten sluiten. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  


