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Speech Rinda den Besten op congres 16 juni 2017 

‘Kleurrijk in Onderwijs’  

 

Welkom op het, alweer 6de  congres, van de PO-Raad, Kleurrijk in Onderwijs.  

 

Inleiding 

Wat ben ik verheugd dat we zoveel gasten mogen verwelkomen. Dat onderstreept nog 

eens dat onze sector er echt toe doet!  

 

Allereerst een hartelijk welkom aan u allen, schoolbestuurders, schoolleiders, en alle 

anderen die in het primair onderwijs werken, onze sprekers van vandaag en onze 

partners binnen het primair onderwijs. We hebben u hard nodig om echt iets te bereiken 

voor onze leerlingen.  

 

Een speciaal en bijzonder hartelijk welkom aan oud-minister Hirsch Ballin, die ons zo 

gaat meenemen in zijn visie op artikel 23 in deze tijd! 

 

En ook zijn wij verheugd om onze demissionair staatssecretaris Sander Dekker te 

verwelkomen op ons congres. De heer Dekker zal direct na mij aan het woord komen!  

 

Het thema van dit congres is ‘Kleurrijk in Onderwijs’. Want kleurrijk zijn we in onze 

sector. Onze kinderen, onze pedagogische visies, onze didactische aanpakken, brede of 

juist smallere scholen... diverser kan bijna niet. 

Ik neem u mee in 4 kleurrijke voorbeelden zoals:  

• AWBR en vele andere schoolbesturen die een versnellingsvraag hebben ingediend 

en zo met inzet van ICT komen tot onderwijs dat echt op maat is.  

• In Limburg hebben we de Synergieschool daar komen regulier en speciaal 

basisonderwijs bij elkaar. Wettelijk gezien mogen kinderen niet gemixt worden. 

De Synergieschool staat dan ook voor het vraagstuk ‘hoe om te gaan met 

inclusiever onderwijs?’ Een prachtig en vernieuwend voorbeeld ondanks 

belemmerende wet en regelgeving 

• de Almeerse Scholengroep, waar elke vestiging zijn burgerschapsonderwijs laat 

aansluiten op de specifieke leefwereld van de eigen kinderen, ouders en leraren.  

• basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg, Gezonde School en Sportiefste School van 

Nederland 2017, waar gezondheid en beweging op allerlei manieren worden 

ingezet voor talentontwikkeling.  

 

Op deze en de vele andere innovatieve scholen zijn we trots... en dat moeten we 

koesteren! 

 

Ook hoop ik dat we die kleurrijkheid verder gaan versterken, in de diversiteit voor de 

klas, in leidinggevende posities, en in het bieden van maatwerk aan alle kinderen, zowel 

in het Primair als in het Voortgezet Onderwijs. Ons VO-onderwijs is nu nog te veel een 

sjoelbak, waar je niet gemakkelijk meer kunt switchen van vakje. Hoe ongelukkig dit 

uitwerkt liet Paul Rosenmöller pas zien in zijn speech op het congres van de VO-raad. 

Gelukkig gaan we met elkaar, met steun van de hele onderwijssector, meer en meer 

voor die kleurrijke ballenbak, voor 0- tot 18 jarigen, waar elk talent telt.  

 

Ik ben trots op de vrijheid die wij in Nederland hebben om onderwijs te bieden dat past 

bij de eigen populatie, de buurt, de ouders en ieders eigen visie en identiteit. Omdat we 
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weten, uit internationale studies, dat ruimte en autonomie – in combinatie met een 

goede verantwoording - leiden tot de hoogste kwaliteit, tot een permanente 

verbetercultuur, tot uitgedaagde professionals, tot voortdurende innovatie. We zullen 

moeten blijven innoveren, samenwerken, en soms bestuurlijk opschalen, om de 

diversiteit in ons land echt recht te blijven doen, en om keuzevrijheid te behouden.  

 

Dat willen we en daar zullen we als PO-Raad samen ook altijd voor blijven strijden. 

 

 

Actualiteit 

Toen we dit congres gingen organiseren, hadden we geen idee hoe de politieke situatie 

van vandaag zou zijn, of we al een nieuw kabinet zouden hebben dat de terechte en o zo 

noodzakelijke investeringen in het onderwijs zou hebben gedaan.  

 

Maar zover zijn we nog niet. Volgens sommigen; nog lang niet. En dat is vervelend, voor 

veel sectoren, maar zeker ook voor het primair onderwijs. Problemen als het 

lerarentekort, de acties in het Primair Onderwijs, maar ook de noodzakelijke 

investeringen in het onderwijsachterstandenbeleid, worden nu niet door de politiek 

opgepakt.  

Het inmiddels beruchte Kamerdebat over werkdruk, waar nieuwe investeringen door de 

onderhandelende partijen steevast naar de formatietafel werden verwezen, ligt inmiddels 

al weer 5 weken achter ons… De stilstand zet ons nog verder op achterstand! 

 

En zelfs als er een nieuw kabinet zou hebben gezeten, weet ik niet zeker of die extra 

investeringen er zouden zijn gekomen.  

De onduidelijkheid over onze bekostiging, de lumpsum, de MI, de personele en materiele 

kosten, onderwijsachterstandsmiddelen enzovoort hebben schoolbesturen weliswaar veel 

ruimte en autonomie gegeven, maar creëren een mistig beeld over hoe het er in onze 

sector voor staat.  

 

Denkt u dat de gemiddelde Nederlander nog snapt hoe onze sector er financieel 

voorstaat? Of het gemiddelde Kamerlid? Of de gemiddelde journalist? 

 

Nee, dat durf ik hier te stellen. De berichtgeving over al dan niet verdwenen miljarden 

zijn veelvuldig en hardnekkig. In de sector weten we het uitstekend.  

 

Op de MI komen we jaarlijks 375 miljoen tekort en aan onderwijsachterstandsmiddelen is 

de afgelopen jaren ruim 200 miljoen euro weggelekt.  

Het achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen staat inmiddels op 700 miljoen!  

En dit zeggen wij niet zelf, dit zijn onafhankelijke onderzoeken, uitgevoerd in opdracht 

van het Rijk, of door de Algemene Rekenkamer: objectiever kan niet.  

 

En toch gebeurt er niets, en creëren sommigen bewust alleen maar meer mist, als 

excuus om niet te investeren in onderwijs.  

 

Daarom hebben we als PO-Raad op 10 mei de Tweede Kamer verzocht om een 

parlementair onderzoek naar de bekostiging in het PO op te starten, om voor eens en 

voor altijd en aan iedereen duidelijk te maken waar het geld naar toe gaat.  

 



3 

 

Wij hebben niets te verbergen, we willen ons verantwoorden en laten zien dat het primair 

onderwijs zwaar tekort komt om goed onderwijs te kunnen organiseren in heel 

Nederland.  

Helaas heeft de Tweede Kamer – ook de partijen die continu kritiek op ons hebben, en 

zich afzetten tegen fictieve uitdijende bestuur & management-lagen -  deze ultieme stap 

naar duidelijkheid niet willen zetten. Een gemiste kans, maar eigenlijk ook .. een beetje 

laf.  

 

Punten van trots  

Wij staan, kortom, nog voor genoeg pittige uitdagingen.  

Maar laten we nu vooral kijken naar wat er wel kan en waar wij als sector voor staan.  

 

Ik begin misschien wat somber, maar laten we niet vergeten wat er allemaal voor goede 

dingen gebeuren in de Nederlandse scholen. Ik etaleerde in het begin van mijn speech al 

4 kleurrijke voorbeelden, maar er is meer wel meer op trots op te zijn. Als Anko (onze 

vicevoorzitter) en ik op de scholen komen, worden we elke keer weer verrast door 

slimme oplossingen, mooie praktijkvoorbeelden, de enorme betrokkenheid en 

gedrevenheid.  

We zien een enorme diversiteit aan oplossingen die scholen verzinnen voor hun 

leerlingen om met het gegeven budget goed onderwijs mogelijk te maken. Het 

ambitieniveau is bijzonder hoog. Chapeau! 

 

Daar zijn wij als PO-Raad óók voor: het in de etalage zetten van mooie voorbeelden en 

successen, het stimuleren en verspreiden van innovatie, en het verbinden. Daar zullen 

wij de komende vier jaar, in onze nieuwe Strategische Agenda die nu vorm begint te 

krijgen binnen onze vereniging, ook de focus op leggen.  

 

In het rapport van de Onderwijsinspectie staan veel aanbevelingen en signaleringen, 

maar er staat ook heel duidelijk in dat het primair onderwijs haar werk goed doet. Vrijwel 

alle scholen krijgen een voldoende voor het onderwijs. De leerlingen presteren 

internationaal gezien nog steeds boven het gemiddelde, terwijl de investeringen van de 

overheid ver ónder het gemiddelde liggen.  

 

De vakbonden signaleerden laatst dat het aantal vervangers in vaste dienst van 

schoolbesturen in onze sector is toegenomen. Ik zie dat bijna overal zeer succesvolle 

vervangingspools zijn gestart. Daarmee hebben we laten zien dat we de intentie van de 

Wwz wel serieus nemen. Ondanks het feit dat onze sector de Nederlandse kampioen van 

de vaste contracten is. 

 

Ik zie ook dat scholen echt hun grenzen verleggen. De grenzen van hun openingstijden, 

van hun doelgroep. Er wordt meer over de schutting gekeken, naar andere schooltypen, 

andere besturen, de grens tussen school, kinderopvang en peuterspeelzaal vervaagt. 

Zorg, sport, cultuur en zelfs het bedrijfsleven komen steeds vaker de school in.  

 

En zo moet het ook: partijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling 

van kinderen, hebben de plicht om elkaar op te zoeken en zich om het kind heen te 

organiseren, niet vanuit de instituties. En dat zie ik gelukkig op steeds meer plekken. Ik 

zie een ongekende innovatiekracht van de scholen, echt geweldig! 
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Allemaal zaken die er voor kunnen zorgen dat het onderwijs steeds beter wordt. En we 

kunnen er met elkaar nog veel meer noemen. Goede punten waarmee het primair 

onderwijs laat zien dat ze de goede dingen doet voor de toekomst. Voor de toekomst van 

het onderwijs, maar vooral voor de toekomst van de leerlingen.  

Maar we moeten ons er zeer van bewust zijn dat het ijs dun is. Er zijn geen 

mogelijkheden meer om te investeren in goed onderwijs omdat de basis niet op orde is. 

Scholen moeten kiezen welk financieel gat ze willen afdekken; het is en blijft 

rondpompen van te weinig geld. 

 

 

De Acties 

We staan op dit moment aan de vooravond van een grote actie in het primair onderwijs, 

op 27 juni gaan alle scholen in het primair onderwijs – want het speciaal en het speciaal 

basisonderwijs doet ook van harte mee - een uur later open.  

De leerkrachten die zijn begonnen met PO-in-Actie hebben inmiddels een brede coalitie 

van werkgevers- en werknemersorganisaties om zich heen verzameld in ‘PO-Front’.  

 

Die coalitie is ongebruikelijk: werkgevers steunen de acties namelijk volledig en staan 

hier niet tegenover de werknemers, de vakbonden. Ook wij als PO-Raad vinden dat we 

deze actie kunnen steunen: het zijn immers publieke middelen waar wij als bestuurders 

verantwoordelijkheid voor nemen, maar die schromelijk te kort schieten. En onze leden 

steunen dit. Al meer dan 200 schoolbesturen hebben publiekelijk laten weten, aan hun 

schoolteams, hun ouders en hun omgeving de actie te steunen. 

 

Deze gezamenlijke actie is nieuw, en voor iedereen wennen, en spannend. We weten 

immers niet of onze wensen ingewilligd worden door een nieuw kabinet, we weten niet of 

we nog meer acties gaan voeren, of zelfs – als uiterste middel, want niemand wil dat 

echt - staken, in het najaar. We zoeken naar onze rol als werkgever, en onze 

mogelijkheden. Want de steun is er, en de boodschap van het PO-front is volledig 

congruent met wat wij al jaren in onze boodschappen naar Den Haag verwoorden.  

Het gaat ons om hetzelfde doel: we willen alle kinderen stimuleren en helpen zich 

optimaal te ontwikkelen.  

 

Daarvoor heb je steengoede leerkrachten nodig, die met plezier en passie dag in dag uit 

het beste uit zichzelf en uit hun leerlingen kunnen halen. En om dat te kunnen doen, 

moet het vak aantrekkelijker worden, door een interessantere loopbaan, vermindering 

van de werkdruk en – echt – een hoger salaris!  

 

Wat ik alvast enorme winst vind van deze actie, is dat we in de sector echt samenwerken 

nu, voor dit ene doel. En zijn gestopt met, bij problemen, elkaar in de sector de maat te 

nemen.  

Is er een financieel probleem? Schuld van de besturen!  

Is er teveel administratieve lastendruk? Schuld van de Inspectie? 

Kunnen we niet differentiëren? De leraren doen het niet goed.  

Besteden we te weinig tijd aan scholen op de kaart, administratieve lastendruk, 

groepsplannen en burgerschap. De schoolleiders werken niet mee.  

 

Nee, we wijzen nu eindelijk eens niet naar elkaar binnen de sector, maar we leggen de 

bal neer waar hij hoort; in Den Haag. En daar ben ik heel blij mee. Dat betekent 

weliswaar dat je niet altijd 100% je eigen boodschap vertelt, want je maakt er een 
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gezamenlijke boodschap van. Maar die komt veel beter over. Ik heb het hier vaker 

gezegd: “Alleen ga je harder, maar samen kom je verder”. En dat hoop ik echt.  

 

Wat de PO-Raad betreft kunnen we niet anders dan deze acties blijven steunen. 

Aandacht voor die kwalitatief goede leraar en een trotse beroepsgroep zal ook een 

stevige plek krijgen in onze nieuwe strategische agenda – waar we gisteren met elkaar 

over gesproken hebben. We willen onze leden oproepen om creatief te zijn bij het 

mogelijk maken en liever nog: stimuleren van een zo massaal mogelijke boodschap aan 

Den Haag. Wij houden elkaar nu vast, in de sector, en wij geven niet op.  

 

Onze boodschap aan Den Haag is: investeer in onze kinderen, juist de jongsten. Sterke 

basisvoorzieningen met voldoende professionals die goed zijn toegerust geven kinderen 

een basis mee waarop zij een leven lang verder kunnen leren en zich ontwikkelen. Alle 

kinderen! Alleen met een voldoende investering in onderwijs en onderwijssalarissen kan 

Nederland zich handhaven als kennisland. En kunnen we de kansenongelijkheid in ons 

land echt aanpakken. Laten we er met elkaar voor blijven zorgen dat we kleurrijk 

onderwijs kunnen blijven aanbieden! 

 

Dank jullie wel. 


