
 

 

Eindresultaat 

 

Totaalscore 

 

POSITIE PARTIJ PUNTENTOTAAL 

1 Democraten 66 (D66) 7 
2 Volt 6,5 
2 Socialistische Partij (SP) 6,5 
2 GroenLinks (GL) 6,5 
2 Partij voor de Dieren (PvdD) 6,5 
3 Partij van de Arbeid (PvdA) 6 
4 ChristenUnie (CU) 5,5 
5 Bij1 5 
6 DENK 4,5 
6 Christen-Democratisch Appèl (CDA) 4,5 
7 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 4 
8 Partij voor de Vrijheid (PVV) 2 
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 2 
9 50Plus 1,5 
10 JA21 1 
10 Forum voor Democratie (FvD) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uitleg per partij 

 

1 Democraten 66 (7) 

D66 voert de lijst aan, omdat de partij op heel veel punten die de VOO belangrijk vindt concrete 

plannen heeft. De partij wil de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs dichten, het 

selectiemoment uitstellen en noemt concreet het leerrecht voor leerlingen. Aandacht voor het 

belang van het openbaar onderwijs is er alleen niet. 

 

2 Volt (6,5) 

Volt is de enige partij die veel aandacht besteed aan de positie van het openbaar onderwijs en vindt 

dat scholen op religieuze grondslag in zijn geheel afgeschaft moeten worden. In lijn met de visie van 

de VOO vindt de partij dat kinderen van alle achtergronden samen met elkaar naar school moeten 

gaan. De medezeggenschapsraad en ouderorganisaties worden niet genoemd door de partij. 

 

2 Socialistische Partij (6,5) 

De SP heeft veel aandacht voor de aanpak van kinderarmoede en wil niet dat private instituten, maar 

scholen zelf bijlessen kunnen gaan verzorgen. Ook moet de loonkloof worden gedicht en het 

keuzemoment worden uitgesteld. Medezeggenschap, ouderorganisaties en het openbaar onderwijs 

verdienen meer aandacht vanuit deze partij. 

 

2 GroenLinks (6,5) 

Op bijna alle onderwerpen heeft GroenLinks concrete plannen dier ervoor zorgen dat er fors 

geïnvesteerd wordt in onderwijs. Zo komt er meer aandacht voor burgerschap, worden privéscholen 

overbodig en krijgt de medezeggenschapsraad een instemmingsrecht op de begroting als het aan 

GroenLinks ligt. De partij heeft alleen weinig tot geen aandacht voor het openbaar onderwijs en de 

positie van ouderorganisaties. 

 

2 Partij voor de Dieren (6,5) 

De partij wil de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs dichten en noemt concrete 

maatregelen om burgerschap een belangrijkere plek te laten innemen in school, als vak en op andere 

manieren. Verder besteed de partij minder aandacht aan de overige van de tien genoemde punten. 

 

3 Partij van de Arbeid (6) 

Ook de PvdA komt met concrete plannen voor verbetering in het onderwijs en heeft veel aandacht 

voor het terugdringen van armoede onder kinderen. Gemeenten krijgen meer geld voor het 

bestrijden van armoede, burgerschap moet belangrijker worden en er komt een aanpak van 

laaggeletterdheid als het aan deze partij ligt. Medezeggenschap, ouderorganisaties en het openbaar 

onderwijs verdienen meer aandacht. 

 

4 ChristenUnie (5,5) 

De ChristenUnie is samen met D66 de enige partij die zich inzet voor de rol van ouderorganisaties en 

vindt dat deze weer financiële steun moeten krijgen. Verder stelt de partij dat de loonkloof tussen 

primair en voortgezet onderwijs moet worden gedicht en dat alle noodzakelijke leermiddelen altijd 

gratis moeten zijn voor alle leerlingen. De partij wil geen aanpassingen aan het onderwijssysteem. 

 

5 BIJ1 (5) 

BIJ1 benoemt het belang van de aanpak van onderliggende oorzaken om kinderarmoede te 

bestrijden en te voorkomen. Ook is positief te benoemen dat de partij ervoor kiest om 



 

 

maatschappijleer een verplicht vak gedurende de hele middelbare schooltijd te laten zijn. De partij 

spreekt zich echter niet expliciet uit voor het dichten van de loonkloof, de positie van de 

medezeggenschapsraad en het openbaar onderwijs wordt niet of nauwelijks genoemd en ook de 

ouderorganisaties komen niet aan bod. 

 

6 DENK (4,5) 

Voor DENK moet iedere leerling toegang hebben tot een brede brugklas en wordt 

burgerschapsonderwijs een onderdeel dat wordt geëxamineerd in het voortgezet onderwijs. De 

vrijheid van onderwijs mag echter niet worden ingeperkt en onder meer de aanpak van 

privaatonderwijs en de positie van ouderorganisaties worden niet genoemd. 

 

6 Christen-Democratisch Appèl (4,5) 

Het CDA zet fors in op het belangrijker maken van burgerschap op school en pleit voor bijles voor 

kinderen op school. De partij wil de salariskloof ‘verder’ dichten, maar schrijft niet expliciet op dat 

het helemaal gedicht moet worden. Voor meer rechten voor de MR, een sterkere positie van het 

openbaar onderwijs of ondersteuning van ouderorganisaties wordt niet gepleit. 

 

7 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (4) 

De VVD wil een algemene acceptatieplicht voor leerlingen op bijzondere scholen en komt met een 

aantal kleine voorstellen om problemen in het kader van kinderarmoede aan te pakken. De partij 

pleit niet expliciet voor meer brede brugklassen, komt met weinig tot geen voorstellen op gebied van 

leerrecht en armoede en de positie van de MR en ouderorganisaties wordt niet genoemd. 

 

8 Partij voor de Vrijheid (2) 

De PVV heeft weinig tot geen belangrijke standpunten met betrekking tot onderwijs. De algemene 

uitspraak dat onderwijs kleinschalig moet zijn en docenten leerlingen moeten leren hóe maar niet 

wát ze moeten denken, zijn de uitspraken die opvallen. De loonkloof moet wel dicht. 

 

8 Staatkundig Gereformeerde Partij (2) 

De SGP noemt vooral een aantal voornemens, zoals het ‘zoveel mogelijk’ dichten van de kloof tussen 

primair en voortgezet onderwijs en dat burgerschap gericht moet zijn op de erkenning van de 

democratische rechtsstaat, maar heel concreet wordt het niet. De partij komt niet met concrete 

plannen om armoede onder kinderen aan te pakken, wil geen veranderingen in het 

onderwijssysteem en vindt dat medezeggenschapsraden niet meer rechten moeten krijgen. 

 

9 50Plus (1,5) 

De beloning van leraren moet beter en bestrijding van armoede moet worden versterkt. Deze twee 

standpunten vallen onder een van de tien genoemde punten, maar verder komt op gebied van de 

tien genoemde punten onderwijs niet of nauwelijks voor in het programma van 50Plus. 

 

10 JA21 (1) 

De politieke partij JA21 wil de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs dichten en vindt dat 

maatwerk mogelijk moet zijn in het voortgezet onderwijs. Maar brede brugklassen zijn ‘socialistische 

middenschoolexperimenten’, aandacht voor kinderarmoede is er nauwelijks, evenals niet voor de 

medezeggenschap, openbaar onderwijs en ouderorganisaties. 

 

10 Forum voor Democratie (1) 



 

 

Deze partij wil een hogere beloning voor leerkrachten en stoppen met de termen ‘hoog’ en ‘laag’ als 

wordt gesproken over opleidingsniveau. Maar verder komen de overige van de tien genoemde 

punten niet of nauwelijks terug. In dezelfde bewoording als JA21 wil Forum voor Democratie geen 

‘socialistische middenschoolexperimenten’. 

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze publicatie?  

Neem dan contact op met de Vereniging Openbaar Onderwijs 

- Bram Buskoop (beleidsadviseur) 

- b.buskoop@voo.nl | 06 18 76 25 79 
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