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Belangenbehartiging

Op 17 maart a.s. worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden in Nederland. 

Door corona ziet het campagnevoeren er anders uit. Wat valt op als het over onder-

wijs gaat en wat komt mogelijk terug tijdens de formatiegesprekken? We hebben het 

kort voor je op een rij gezet.

Tweede Kamerverkiezingen 2021 
Wat valt op als het over onderwijs gaat?

Tekst

Redactie VBS

VBS.nl/nieuws

# Dichten salariskloof po en vo
De wens om salarissen in het po en vo naar elkaar 

toe te laten groeien, speelt al langer. Over de 

jaren heen is het verschil tussen deze salarissen 

historisch gegroeid. Opmerkelijk, aangezien de al-

gemene opinie is dat lesgeven in het po zwaarder 

is dan het vo en het rechttrekken van de salarissen 

derhalve terecht is. Demissionair minister van 

onderwijs Arie Slob zei eind 2019 in een debat 

hierover dat hij de wens begrijpt en zelfs legitiem 

vindt. Volgens hem was met de bijdrage van kabi-

net Rutte III al een enorme sprong gemaakt, maar 

het zou aan de volgende kabinetten zijn om de 

loonkloof verder aan te pakken. Meerdere partijen, 

waaronder GroenLinks, PvdA, D66 en SGP, beloof-

den toen dit in een volgende kabinetsperiode te 

regelen. Die is nu in aantocht. Als steun in de rug 

heeft de Tweede Kamer begin februari een motie 

aangenomen die stelt dat de loonkloof tussen po 

en vo gedicht moet worden.

# Kleinere klassen
Bij meerdere partijen gaan stemmen op voor kleine-

re klassen. Volgens D66 dient er zelfs een meerja-

renplan te komen om de (maximale) klassengrootte 

substantieel te verlagen naar 23 leerlingen per 

klas. Ook SP staat voor dit maximum. De gedachte 

is dat wanneer klassen kleiner zijn, kinderen meer 

aandacht krijgen en beter gaan presteren. Het zou 

de werkdruk ook verlagen.

# Evenwicht tussen onderwijsvrijheid en 
(kansen)gelijkheid
Door de jaren heen is gebleken dat het discrimi-

natieverbod (artikel 1 Grondwet) kan schuren met 

andere artikelen in de Grondwet, waaronder de 

vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet). Het 

heeft de afgelopen maanden geleid tot een scherper 

debat over onderwijsvrijheid, waarvan ook de 

toegankelijkheid van scholen onderdeel uitmaakte. 

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie 

aangenomen die stelt dat leerlingen die de grond-

slag van een school respecteren, niet geweigerd 

mogen worden. Onder meer de drie christelijke 

partijen stemden hier tegen. In 2005 al hadden 

PvdA, D66, GroenLinks en SP een wetsvoorstel van 

gelijke strekking ingediend. Destijds was hier nog 

geen meerderheid voor.  

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor alle 

relevante politieke ontwikkelingen. Ontvang je de 

nieuwsbrief nog niet, meld je dan aan op www.vbs.

nl/nieuws.  




