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P laats/datum: 

Utrecht, 17 juni 2016 

 
O nderwerp:  

Wetgevingsoverleg Onderwijsverslag op 22 juni 

Kenmerk: 

2016.082638/RdB 

 

Geachte mevrouw Wolbert, 

Het Nederlandse onderwijs is goed, zo concludeert de Inspectie van het Onderwijs in haar 

rapport De Staat van het Onderwijs. Maar niet alle leerlingen kunnen er in gelijke mate van 

profiteren. Kinderen van lager opgeleide ouders schoppen het steeds vaker minder ver dan 

hun leeftijdsgenoten met hetzelfde IQ en met hoger opgeleide ouders. 

Deze groeiende ongelijkheid is zorgelijk. Voor de PO-Raad staat buiten kijf dat ieder kind 

gelijke kansen verdient en dat de opdracht van het onderwijs is kinderen die gelijke kansen 

te bieden. We willen niet terug naar de tijd dat kinderen die voor een dubbeltje worden 

geboren, geen kwartje kunnen worden. Alle kinderen moeten hun talenten kunnen 

ontplooien, ongeacht hun achtergrond. Opvang, onderwijs, politiek en maatschappij hebben 

hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Op 22 juni spreekt u in een Wetgevingsoverleg over het Onderwijsverslag 2015. Wij geven 

u graag de volgende punten ter overweging mee. 

 

Actieplan: kansen voor álle kinderen 

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we in actie komen voor kansen voor álle kinderen. 

Daarom lanceerde de PO-Raad een vijfpuntenplan om de kansenongelijkheid in ons stelsel 

aan te pakken: 

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

2. Verbeteren van kwaliteit van het schooladvies. 

3. Weg met de vroegselectie: leg het selectie-moment later dan groep 7/8. 

4. Brede scholengemeenschappen en brede of dakpanbrugklassen moeten weer de norm 

worden. 

5. Doorstroom moet op alle niveaus en op alle overstappunten verbeteren. 
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Onderwijskansen Check: vraagt om investeringen 

Voor bestaand en nieuw beleid moet er een Onderwijskansen Check komen om te toetsen of 

beleid niet toch onbedoeld kansenongelijkheid bevordert. Om kansenongelijkheid tegen te 

gaan moet er geïnvesteerd worden. 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 financiële 

situatie van de schoolbesturen in het primair onderwijs jaarlijks verslechtert. De 

basisbekostiging is te laag. 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. 

 

Achterstanden voorkomen 

De PO-Raad verzet zich al geruime tijd tegen de bezuinigingen op onderwijsachterstanden. 

Het budget om onderwijsachterstanden weg te werken, daalt, terwijl de werkelijke 

achterstanden niet afnemen. De PO-Raad maakt zich hierover zorgen omdat kinderen die 

eenmaal een achterstand hebben opgelopen die achterstand vaak nooit meer inhalen. Het 

CBS is bezig om nieuwe criteria te ontwikkelen om onderwijsachterstanden objectiever vast 

te stellen. Deze nieuwe indicatoren gaan pas per 2018 gelden. Tot die tijd daalt het aantal 

leerlingen op papier en daalt het onderwijsbudget voor het bestrijden van 

onderwijsachterstanden met € 120 miljoen. Wij vragen de kamer middelen te reserveren 

om het budget van onderwijsachterstanden te bevriezen op het niveau van 2015. 

 

We mogen niet voorbij gaan aan de groeiende kansenongelijkheid in ons onderwijsstelsel. 

Dit vraagt om actie. Actie om onderwijsachterstanden tegen te gaan. Actie om de 

bezuinigingen op het onderwijsachterstandenbeleid terug te draaien. Dit geld heeft het 

primair onderwijs hard nodig voor het geven van extra ondersteuning. Elk kind heeft recht 

op een goede basis voor hun verdere leerloopbaan.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Rinda den Besten 

Voorzitter PO-Raad 

 


