Onderwijskwaliteit moet omhoog
▶

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs en behartigt de
belangen van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs.
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▶ Klik op de pijltjes
voor meer info
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Duurzame en gezonde
Schoolgebouwen
De vernieuwing van schoolgebouwen zit muurvast. Dat is
een groot probleem omdat goede en duurzame onderwijshuisvesting cruciaal is voor goed onderwijs, om gezond en
ﬁjn te kunnen leren en werken. Dit leidt tot een hoger
leerrendement en minder ziekteverzuim.

Waarom?

Waarom?

%

Scholen heeft
een slecht
binnenklimaat

Wat is er nodig?

▶ Manifest

Hoger leerrendement

‘Duurzaam werken
voor het onderwijs’

Scholen

Wat is er nodig?

Minder
ziekteverzuim

▶

Waarom?

Teruglopende
resultaten

Impact
coronacrisis
op ontwikkeling
leerlingen

Download onze whitepaper

Leraren- en
schoolleiderstekort

Opleidingen

Regionale samenwerking binnen
Duurzame Kennisinfrastructuur

Alle studenten opleiden via het
principe ‘Samen Opleiden’
Intensieve samenwerking:
1. Gezamenlijke visie
2. Aansluiting opleiding - praktijk
3. Voorkomen vroegtijdige uitval
4. Aantrekkelijk carrièreperspectief

Heldere
verantwoordelijkheden
en regie eindgebruiker

Evidence informed werken
aan onderwijskwaliteit.

€ 95
mln

Investering

€ 85
mln

Integrale
Huisvestingsplannen

Realistische
bekostiging

▶ Lees onze reactie op advies NPO

€ 730
mln

Samen leren, spelen en ontwikkelen

Gelijke kansen
voor ieder kind

Wat is er nodig?

Wat is er nodig?

▶ Kinderopvang 0-13 jaar minimaal
2 dagen per week bereikbaar en
betaalbaar voor alle kinderen,
een publiekelijk stelsel

Investering
Investering per jaar.
Voor het funderend
onderwijs.

Tegengaan
segregatie

Gelijke kansen
voor ieder kind

Nu actie
nodig!
Besturen

Kansrijke start
alle kinderen

Waarom?

NPO als
vliegwiel

Bijdrage
inclusief
onderwijs

het nieuwe
kabinet!

Alle kinderen van 0 - 13 jaar verdienen maximale
ontwikkelkansen. Inclusieve voorzieningen, waarin
kinderen samen leren, spelen en zich ontwikkelen,
leveren een bijdrage aan het vergroten van gelijke
kansen en gaan segregatie tegen.

Investering

▶ Actieplan

▶ Oproep aan

Er is veel waardering voor de grote hoeveelheid middelen
uit het NPO. Maar met incidenteel geld lossen we geen
structurele problemen op. Daarom pleiten wij ervoor om
het NPO te gebruiken als startpunt voor structurele
investeringen.

Luchtkwaliteit,
temperatuur,
en akoestiek.

Voldoen aan
de klimaatdoelstellingen

€ 900
mln

Loonkloof
Er is een niet uit te leggen
verschil tussen salarissen van
leraren in het PO en het VO.
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Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) als vliegwiel

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de
kwaliteit van het onderwijspersoneel. Daarom pleiten we
voor investeringen in het opleiden van nieuwe leraren,
het professionaliseren van huidige leraren en meer
evidence informed werken aan de kwaliteit van onderwijs.

Leraren- en
schoolleiderstekort
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€ 1,8
mld

Investeringen NPO omzetten in
gezamenlijke langetermijnagenda

Goede monitoring
gericht op leren

Mogelijkheid tot
vorming kindcentra
wettelijk verankeren

Rechtstreekse
ﬁnanciering
kinderopvang

Belemmeringen wegnemen
die samenwerking tussen
onderwijs en kinderopvang
in de weg staan

