
Onderwijsorganisaties geven input voor 
verkiezingsprogramma’s 2021 

Om ervoor te zorgen dat alle jonge kinderen, leerlingen en studenten de kans krijgen het 
optimale uit hun talenten te halen en dat werken in het onderwijs aantrekkelijk blijft, is 
groot onderhoud aan het onderwijssysteem nodig. Hiervoor is noodzakelijk dat deze visie 
wordt verweven in het kabinetsbeleid en de verkiezingsprogramma’s. Dat staat in de 
inbreng die onderwijsorganisaties – waaronder de VO-raad – naar de 
verkiezingsprogrammacommissies van de politieke partijen hebben gestuurd.


Lees hier de inbreng bij verkiezingsprogramma-commissies 

Op 21 januari van dit jaar lanceerde een brede coalitie van onderwijspartijen, 
waaronder de VO-raad, het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’. Dit is een 
pleidooi voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem, onderschreven 
door de onderwijsorganisaties AVS, FvOv, VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, LAKS, 
Vereniging Hogescholen, VSNU, JOB MBO, CNV Overheid, CNV Onderwijs, Interstedelijk 
Studenten Overleg, Landelijke Studentenvakbond en Branchevereniging 
Maatschappelijke Kinderopvang. 

Dialoogfase 
In de maanden na de lancering – de ‘dialoogfase’ – is op verschillende manieren 
vormgegeven aan de oproep tot een brede dialoog. Zo hebben er vijf thematische 
dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden. 

Opbrengsten / ankerpunten  
De opbrengsten van de dialoogfase zijn verwerkt in de inbreng, met hierbij het pleidooi 
aan de politiek om een aantal ankerpunten op te nemen verkiezingsprogramma’s, te 
weten: 
◦ een vroege start voor alle leerlingen, 
◦ doorlopende leerlijnen in het onderwijs, 
◦ een brede sterke leercultuur, 
◦ aantrekkelijk werk in een samenwerkende sector en ◦ onderzoek en innovatie van 
wereldniveau. 

Week 23 
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/963/original/2020-06Inbreng-bij-verkiezingscommissies-Toekomst_van_ons_onderwijs.pdf?1591262977
mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


Momenteel wordt er tevens gewerkt aan een plan van aanpak voor het vervolgtraject. Na 
de zomer werken de onderwijspartners aan verdere verdieping en uitwerking van de 
voorstellen. 

Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht


