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Kansen voor alle kinderen 
Congresspeech Rinda den Besten – 10 juni 2016 

 

Beste congresbezoeker! 

 

Het is mij een eer en genoegen om u welkom te mogen heten op het jaarlijks congres 

van de PO-Raad. Goed om te zien dat u met zovelen bent en dat de samenstelling zo 

divers is. Het thema van dit congres ‘Kennis voor Morgen’ gaan we deze dag samen met 

u verder vormgeven. Ik hoop dat wij u met dit congres een inspirerende dag bieden. 

 

Het primair onderwijs staat het laatste jaar fors in de schijnwerpers. Daar hebben we zelf 

erg hard aan gewerkt, maar ook het Onderwijsverslag van de Inspectie en het OESO-

rapport hebben het PO op de politieke agenda gezet. Wij hebben zelf de media opgezocht 

en weer meer onder de aandacht kunnen brengen, onder andere de financiële situatie in 

het onderwijs, de Wwz, de asielzoekerskinderen en de onderwijshuisvesting. Jammer dat 

juist deze onderwerpen noodzakelijk zijn. We hadden liever breed willen uitmeten dat de 

kwaliteit van het onderwijs op orde is, dat veel scholen bezig zijn met 

onderwijsvernieuwing – en dat allemaal tegen een geringe prijs! De samenleving mag 

zich gelukkig prijzen.  

 

Het bestuursakkoord 2014 was de afgelopen jaren leidend voor de activiteiten van de 

PO-Raad. Daarin staat hoe de scholen, de schoolbesturen en op sectorniveau ook de PO-

Raad en OCW het verschil kunnen maken, voor de korte en de langere termijn. Ik kan u 

zeggen dat ik trots ben op de stappen die we hebben gezet sindsdien, op alle niveaus.  

Scholen zijn aan de slag gegaan met eigen evaluaties van hun onderwijs, ook in het 

kader van het nieuwe Inspectietoezicht. Ons doel is dat de scholen zelf laten zien wat 

hun kwaliteit is, ondersteund en bevraagd door hun bestuur. Want ook hier zijn de 

besturen aan zet, verantwoordelijk als ze zijn voor de kwaliteit van het onderwijs! 

Terecht is daarom een groeiende groep schoolbesturen bezig met het verbeteren van hun 

systeem van kwaliteitszorg, in onze lerende netwerken. En dat wordt weer de basis voor 

het bestuurlijk visitatiestelsel dat we vanaf september gaan uitrollen. Besturen in de 

lead, kritisch naar zichzelf en naar elkaar. En open verantwoording afleggend aan de 

maatschappij. Deze ontwikkeling is wezenlijk voor duurzame kwaliteitsverbetering van 

het onderwijs.  

  

En dat gaat de goede kant op. De Onderwijsinspectie signaleert dat ook. Maar 

tegelijkertijd heeft de Inspectie onlangs aangekaart dat de kansenongelijkheid groeit in 

Nederland. Die bevindingen over de manier waarop ons onderwijssysteem weer in 

toenemende mate negatief uitpakt voor kinderen van laagopgeleide ouders, vinden we 

schokkend. 

 

Vergelijken we kinderen met dezelfde intelligentie, dan zien we dat leerlingen met 

laagopgeleide ouders weer vaker eindigen op een lager onderwijsniveau. Door een 

complexe set van factoren krijgen veel kinderen met laag opgeleide ouders niet het 

onderwijs dat ze aan zouden kunnen en blijft talent onderbenut. Een dubbeltje lijkt geen 

kwartje meer te kunnen worden. Dat moeten we niet willen!   

 

Als ik kijk naar de reacties op het rapport van de inspectie zie ik vanuit het Haagse 

paniekvoetbal. In plaats van te kijken naar alle selectiemomenten in het totale 
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onderwijsstelsel, springt men bovenop de overgang PO – VO; schooladviezen en de 

eindtoets. 

De materie is veel complexer dan dat. En deze versmalling van de blik helpt niet voor 

een gedegen en zuivere discussie. Moeten we meteen het schooladvies afserveren zoals 

Minister Bussemaker suggereerde? Ik zeg NEE. Ik verwacht juist van minister en politiek 

een consistente lijn. Zowel eindtoets als leenstelsel worden in twijfel getrokken als je iets 

tegen kansenongelijkheid wilt doen. Dat zijn beide nieuwe beleidsingrepen – amper 1 

jaar oud. En dat het schooladvies zwaarder ging wegen hebben wij, maar ook de Tweede 

Kamer, van harte toegejuicht. Het schooladvies is de film; de eindtoets is de foto. Bij het 

leenstelsel wordt na 3 jaar geëvalueerd, zoals het was afgesproken. Hoe geloofwaardig 

zou de politiek zijn, als zij het beleid rondom schooladviezen na één jaar alweer zou 

terugdraaien? 

 

Die kansenongelijkheid in ons stelsel vraagt wel om actie. Want veel mensen zeiden: is 

dit inzicht nou zo nieuw? Ja, in z’n concreetheid en in deze omvang is het nieuw. Dat 

leerlingen van laagopgeleide ouders een risicogroep vormen voor mogelijke 

onderadvisering wisten we, en dat kinderen van laagopgeleide ouders vaker een lager 

schooladvies krijgen, is ook niet onbekend. Maar de wijze waarop de Inspectie heeft 

aangetoond dat kansenongelijkheid in onze hele onderwijssector de laatste 10 jaar zo’n 

grote vlucht heeft genomen, en ook dat het in Nederland erger is dan in de landen om 

ons heen (!) is iets waar we niet aan voorbij mogen gaan.  

 

Wij beginnen bij ons zelf, we gaan vanzelfsprekend scherp naar de kwaliteit van het 

schooladvies kijken en ons beter bewust worden van mogelijke risicogroepen voor 

onderadvisering. Dat is onze opdracht. Maar we blijven zeggen dat het weer 

allesbepalend maken van de eindtoets, die kansenongelijkheid niet gaat bestrijden. 

Sterker nog, als je kijkt naar de explosieve groei van het aantal 

huiswerkbegeleidingsinstituten of CITO-trainingsbureaus, kun je op je vingers natellen 

dat vooral kinderen van hoger opgeleide of rijkere ouders extra zullen gaan oefenen voor 

zo’n eindtoets als die weer allesbepalend zou zijn.  

 

Het gaat niet alleen om het schooladvies en de overgang po-vo. Dit probleem kent geen 

simpele oplossingen.  

We moeten kijken naar het hele onderwijsstelsel. En verder: er is ook sprake van een 

brede maatschappelijke tendens. De tweedeling neemt weer toe, inkomens- en 

gezondheidsverschillen worden weer groter. Het onderwijs kan dat niet alleen oplossen, 

maar is wel een factor van betekenis in het leven van jonge Nederlanders.  

 

We zien dat leerlingen steeds vroeger op een niveau geplaatst worden, onder andere 

door de sterke groei van homogene brugklassen, de afname van dubbele adviezen en de 

toename van het aantal categorale scholen. Ook de toenemende selectie in het hoger 

onderwijs zorgt voor ongelijkheid. Er gaan minder leerlingen van het mbo naar het hbo 

omdat die route moeilijker is gemaakt, en ook de doorstroom vanuit het hbo naar het wo 

stokt. Die maatregelen pakken ongunstig uit voor laatbloeiers en dat zijn vaak studenten 

met lager opgeleide ouders. 

 

Daarom moeten we kijken naar het hele stelsel, van 0-23 jaar.  

 

En dus beginnen bij het begin. Het OESO-rapport van dit voorjaar zegt het ook: Het 

begint al voorschools. Daar creëert het systeem de segregatie; Kinderen – en hun ouders 
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- komen elkaar niet tegen. Achterstanden loop je al op voor je 4e jaar. Daarom is een 

basisvoorziening noodzakelijk. Samen met vele partners streven we al jaren naar die 

brede basisvoorziening voor 0 tot 4 jaar: wethouders, maatschappelijke organisaties en 

verschillende politieke partijen. In de sector kinderopvang is deze strijd zo heftig gevoerd 

dat er zelfs een nieuwe branche-vereniging is ontstaan; voor maatschappelijke 

kinderopvang. Maar ook wij hebben consequent volgehouden, met VNG, de 

kinderopvang, Sociaal Werk (de nieuwe naam van de MO-groep) en onze leden, 

bijvoorbeeld in Kindcentra2020. 

 

Ons volhouden werd beloond, met een helder advies van de SER. En, een groot 

onderzoek dat afgelopen dinsdag is gepresenteerd, dat aantoont dat VVE wel degelijk 

effect heeft. Niet alleen op de zogenaamde doelgroepkinderen, maar op alle kinderen en 

dat extra investeringen in de kwaliteit tot meer resultaat leiden. Een reden temeer om 

één en ander voortvarend op te pakken! Geen simpele oplossing, maar vroeg beginnen is 

wel een les die inmiddels in veel andere Europese landen is getrokken. Ik weet bijna 

zeker dat in het volgend Regeerakkoord er een basisvoorziening voor alle kinderen wordt 

gecreëerd.  

 

Maar ook hoop ik dat er oplossingen komen in de rest van de onderwijsketen. De 

Stichting van het Onderwijs heeft al een goede aftrap gegeven op 25 mei, op het congres 

‘Doorlopende leerlijnen’, waar ook veel PO-besturen hebben meegedacht. Maar ook in 

het net opgerichte netwerk PO/VO-schoolbesturen; een unicum! Samen kijken naar 

oplossingen. Niet in de sfeer van elkaar ballen afvangen, of problemen over de schutting 

gooien, maar in een constructieve dialoog. We hebben elkaar in de onderwijsketen 

keihard nodig.  

 

En ik denk dat we verder moeten gaan, en dat we als sector, samen met het Ministerie 

en de Inspectie een Onderwijskansen Check moeten doen op al het onderwijsbeleid, op 

alle plannen en maatregelen, maar ook op het Inspectietoezicht, om daar waar beleid 

onbedoeld kansenongelijkheid bevordert, dit te lijf te gaan. 

 

Ik stel voor om de volgende zaken direct op te pakken; 

1. Die brede basisvoorziening voor kinderen van 0-4 jaar, moet er komen.  

2. In onze sector gaan we, met teams, met leraren, kritisch het gesprek aan over de 

kwaliteit van het schooladvies. 

3. Leg het selectie-moment later dan groep 7/8 waar het nu zit. Weg met de 

vroegselectie!  

4. Brede scholengemeenschappen en brede of dakpanbrugklassen moeten weer de 

norm worden; kinderen worden volwassenen die zullen moeten samenleven, en 

waar leer je dat beter dan op school?  

5. Doorstroom moet op alle niveaus (ook MBO/HBO/WO)en op alle overstappunten 

verbeteren.   

 

Minister Bussemaker heeft aangekondigd in het najaar met een plan te komen om 

kansenongelijkheid tegen te gaan. De PO-Raad wil daar bijzonder graag aan meewerken! 

Dit waren onze punten voor dat plan.  

 

Maar daar hoort nog iets anders bij: als je wilt dat scholen van elk kind de talenten 

benutten, moet daar een passende bekostiging tegenover staan. Ondanks extra geld in 

deze regeerperiode, benadrukte de Inspectie in het najaar van 2015 nogmaals, dat de 
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financiële situatie van de schoolbesturen in het PO jaarlijks verslechtert. De kosten 

stijgen namelijk, vooral door stijgende personeelslasten, en de inkomsten stijgen niet 

evenredig. Het gat tussen kosten en bekostiging is in 2015 opgelopen tot 754 miljoen 

euro, zo bleek in oktober nog uit cijfers van de PO-Raad. Deze situatie is verre van 

gezond te noemen. De basisbekostiging is te laag. Wij vinden het schrijnend als we naar 

de OESO-cijfers kijken, waarbij het basisonderwijs een bekostiging krijgt onder het 

gemiddelde van de landen van de Europese unie én onder het gemiddelde van de OESO-

landen.   

 

Mijn VO-collega Paul Rosenmöller gaf het verleden week in Buitenhof ook al aan; we 

hebben onderwijs kosten-efficiënt ingevuld. “Redelijke prestaties tegen geringe 

bekostiging”. De vraag is wat de overheid en de politiek nu echt willen. Ze willen dat het 

primair onderwijs ambitieus is en innovatief, maar laat één ding duidelijk zijn: de 

basisbekostiging is krap, scholen kunnen daar net voldoende kwaliteit voor leveren van 

het onderwijs van nu. Dat bewijzen ze.  

Maar willen we echte innovatie, onderwijs van de toekomst, dan moet er geïnvesteerd 

worden. Je hoeft geen econoom te zijn om te beseffen dat dat nóóit uit de huidige 

middelen kan.        

 

Wij merken dat scholen én schoolbesturen staan te trappelen om op een goede, 

gecontroleerde manier hun onderwijs te vernieuwen met ict. Maar tussen droom en daad 

staan hier geen wetten in de weg, maar wel praktische bezwaren. Geld. 

We hebben berekend wat een school kwijt is aan een goede, toekomstbestendige ict-

infrastructuur, een digitale leeromgeving. Wij komen uit op 100 euro per leerling. Dan 

hebben we nog geen leermiddelen, denk bijvoorbeeld aan tablets, aangeschaft. En de 

licenties van educatieve software zijn duur. In het primair onderwijs worden 10 tot 12 

schoolvakken gegeven, nu nog 10 tot 12 papieren methodes. De meeste scholen 

schaffen elk jaar 1 nieuwe methode aan...  

Hoeveel tijd willen we nemen om scholen de gelegenheid te geven – als ze dat zelf willen 

– om de overstap te maken naar het onderwijs van de toekomst? Tien jaar? Is dat 

maatschappelijk acceptabel? 

 

Het vernieuwen en permanent verbeteren van ons onderwijs vraagt veel, zeker van 

leraren. Wat dat betreft is de motie die deze week in de Tweede Kamer is aangenomen 

om te onderzoeken of het mogelijk is dat leraren slechts 8 dagdelen in de school voor de 

klas staan, interessant. Maar los van het feit dat dit een dure operatie is en dat het 

verdelen van taken nu net een zaak is van de teams in de scholen, vinden we dit slechts 

één van vele noodzakelijke maatregelen. Om aan de ambities van de samenleving te 

kunnen voldoen, zijn ook betere én beter betaalde leraren nodig. Het is niet uit te leggen 

dat de leraren in het basisonderwijs al bij de start minder verdienen dan hun collega’s in 

het VO. Ze hebben beiden een hbo-diploma.  

 

We willen ook dolgraag meer leraren met een academische opleiding, binnen divers 

samengestelde teams. We denken dat zij een rol kunnen spelen bij het reflecteren op het 

onderwijs, bij het analyseren van de resultaten en bij het uitzoeken van ‘wat werkt’ bij 

het verkennen van oplossingen. En dat ze de linking pin kunnen zijn met hogescholen en 

universiteiten in de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek, waar we een pilot mee zijn 

gestart. 

Maar dan moeten wij ook een perspectief op een goed betaalde leraarsloopbaan kunnen 

bieden, anders zijn we hen binnen de kortste keren weer kwijt.  
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Klein, maar schokkend weetje: wist u dat het salarisverschil tussen de eindschaal van 

een LB-docent in het PO en de eindschaal van een LD-docent in het VO maar liefst 38% 

is?   

  

De verkiezingen komen er aan. De partijen zijn al een beetje begonnen met profilering 

op onderwijs. Dat kan geen kwaad. Beter betaalde leraren is één van de wensen die wij 

al bij de partijen hebben neergelegd, samen met de vakbonden.   

 

En ondanks de alarmerende rapporten over kansenongelijkheid en de financiële krapte in 

onze sector, wordt er ook nu nog, jaarlijks bezuinigd op het 

onderwijsachterstandenbeleid. Door het sleutelen aan de indicator, toveren we jaarlijks 

miljoenen euro’s weg aan gewichtengeld. Geld dat we hard nodig hebben voor extra 

ondersteuning, schakelklassen, zomerscholen en vve.  

In totaal is er in 2018 100 miljoen euro minder beschikbaar dan in 2015. Willen wij de 

oproep van de Onderwijsinspectie serieus nemen, dan moet ook de indicator voor de 

budgetten voor achterstandsleerlingen aangepakt worden. Niet omdat deze kinderen een 

probleem vormen, maar omdat elk kind recht heeft op een goede basis voor hun verdere 

leerloopbaan. In ongelijke situaties kinderen wél gelijk behandelen is niet eerlijk.   

 

En dat brengt mij bij het onderwijs aan asielkinderen. Onze hele sector heeft hard 

gewerkt om deze kinderen een plek te bieden, ondanks moeilijke omstandigheden, daar 

ben ik heel trots op.  

 

Wij hebben vanuit de PO-Raad hard gewerkt aan een goede bekostiging. Staatssecretaris 

Dekker heeft veel van onze wensen ingewilligd en zeker niet zonder slag of stoot. Ons 

media en lobby-offensief was substantieel kan ik u melden! Gelukkig was er op 1 juni 

eindelijk een Kamermeerderheid voor de bekostiging van het tweede jaar taalonderwijs 

aan asielkinderen.  

 

Mede dankzij de inzet van onze leden hebben we dit voor elkaar gekregen, de motie is er 

door, een groot compliment aan u allen!  

 

Terug naar vandaag. Als er nu één organisatie is in Nederland die weet wat asielkinderen 

hebben doorgemaakt dan is het War Child wel. War Child zet muziek, toneel, sport in, als 

wapens tegen angst, somberheid en agressie. Daar kunnen wij wat van leren: creativiteit 

en een activistische houding; er op af.  

 

Zo direct krijgt u een optreden van de kinderen van de basisschool De Merwedonk uit 

Gorinchem aangeboden. Ze zingen een lied uit de musical van War Child ‘De Koning te 

Rijk’. Een musical over een veilig thuis, de vrijheid om te zeggen wat je denkt, het recht 

op school en onderwijs. Dat gunnen wij ieder kind, daarom  lijkt het ons meer dan gepast 

om hen een podium te bieden op ons congres! 

 

Als we de kinderen zelf aan het woord laten, wordt het altijd duidelijk dat er grote kracht 

schuilt in elk kind. Kinderen willen leren, ze wíllen zich ontplooien en ze willen de wereld 

verkennen. Dát hoeven we hen niet te leren. Het enige wat we moeten doen, is hen een 

rijke leeromgeving te bieden. Dat is onze maatschappelijke opdracht en daar staan we 

voor.   

 

Samen met u allen, hier aanwezig in deze zaal, kunnen we dat bereiken.  
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Tot slot: als u ons kent, weet u dat dit congres, en deze speech, een coproductie is van 

Simone Walvisch en mij samen. In januari 2017 neemt Simone afscheid van de PO-Raad, 

omdat haar 2e termijn afloopt. Velen van u hebben intensief met haar samengewerkt en 

zullen dat nog 8 maanden met veel plezier doen. We gaan nog goed afscheid nemen van 

Simone, maar dit is haar laatste PO-raad-congres als vicevoorzitter.  

Met veel dank voor alles dat zij voor de sector heeft gedaan sluit ik af en wens ik u allen 

een plezierig en inspirerend congres toe!  

 

 

 

 


