
Door opvoeding en onderwijs ontplooien kin-
deren hun talenten en bouwen ze aan een  
goede basis voor de rest van hun leven. Voor een 
gezond opgroeiklimaat zijn sterke gezinnen, een 
sociale omgeving die de waarden van de op-
voeding ondersteunt en goede scholen nodig. 

Ieder kind krijgt de kans zich te ontplooien in 
het onderwijs. Onderwijs is een belangrijke voor-
waarde om mee te kunnen doen in de samen-
leving. Op de arbeidsmarkt is behoefte aan goed 
opgeleid talent. Goed onderwijs is geen kosten-
post, maar een investering in mensen, in onze 
samenleving en in de economie!

De ChristenUnie hecht grote waarde aan  
Passend Onderwijs en heeft de geplande  
bezuiniging terug kunnen draaien. Daarnaast 
investeren we in leerkrachten, want de kwaliteit 
van leraren is bepalend voor de kwaliteit van het 
onderwijs. De ChristenUnie snoeit in de regels, 
zodat leraren en schoolleiders meer ruimte  
krijgen om hun echte werk te doen.  
Het beroepsonderwijs is onmisbaar voor het 
ontwikkelen van talentvolle jongeren tot  
goede vakmensen. De ChristenUnie investeert 
in het tegengaan van school-uitval en verbetert 
de aansluiting met de arbeidsmarkt. Het hoger 
onderwijs is van groot belang voor de kennis-
economie, maar heeft een bredere functie. Het 

hoger onderwijs ontwikkelt jongeren, het onder-
zoekt de werkelijkheid en het reflecteert op de 
samenleving. Het hoger onderwijs blijft dan ook 
toegankelijk door het behoud van de basisbeurs 
in de bachelor- én de masterfase. 

Vorming is buiten beeld geraakt en  
levensbeschouwelijke instellingen 
krijgen van de inspectie weinig ruimte om 
leskwaliteit anders in te vullen. De kwaliteit van 
een school is meer dan een uitslag van meet-
bare resultaten. We streven naar een menselijke 
maat in het onderwijs, voor schoolmanagement 
dat dichtbij de klas staat. De positie van kleine 
scholen in het primair en voortgezet onderwijs 
die voldoen aan de kwaliteitsnorm moet worden 
versterkt. 

De ChristenUnie streeft naar onderwijs waar 
ouders actief betrokken zijn bij de school, waar 
leerlingen uitgedaagd worden om hun best te 
doen, waar bevlogen leraren investeren in kin-
deren, waar enthousiaste schoolbesturen  
ouders en leerlingen betrekken bij het beleid en 
waar via maatschappelijke stages inspiratie uit 
de samenleving geput wordt. De overheid is er 
om toe te zien op de kwaliteit en de  
pluriformiteit van het onderwijs: zo komt ieder-
een tot zijn recht.

Actieplan
Voor het Onderwijs



1. Voor de vrijheid van onderwijs 
Artikel 23 in de Grondwet geeft ouders de mogelijkheid om een school te kiezen of te stichten die bij hun 
opvoeding en overtuiging past. De ChristenUnie verzet zich tegen initiatieven die de onderwijsvrijheid aan-
tasten en wil de invloed van ouders en de ruimte van leraren vergroten. Er wordt fors gesnoeid in het woud 
van regels. Wij willen geen 1040-urennorm, geen verplichte toetsing en 30% van de kerndoelen schrappen. 

2. Voor extra geld naar onderwijs en onderzoek
De ChristenUnie investeert een half miljard euro extra in het onderwijs en in toponderzoek. 

3. Voor onderwijs voor ieder kind 
Ieder talent doet mee in het onderwijs. Of een kind nu beter past in het regulier onderwijs of in het speciaal 
onderwijs. Of een kind nu moeite heeft met leren, een handicap heeft of hoogbegaafd is. De ChristenUnie 
heeft in het Lenteakkoord de bezuiniging van 300 miljoen euro op begeleiding van zorgleerlingen geschrapt.

4. Voor de leraar 
Leraren zijn professionals die respect en ruimte verdienen. De leraar wordt uitgedaagd inspirerend en onder-
wijskundig leiderschap te tonen. We schrappen fors in regels en bureaucratie en willen een talentenbudget 
voor iedere docent. Startende leraren krijgen extra ondersteuning. Vooral in het (v)mbo is behoefte aan be-
kwame praktijkmensen. 

5. Voor het basisonderwijs 
Onderwijs is meer dan taal en rekenen en heeft ook aandacht voor brede vorming. In krimpregio’s investeren 
we 150 miljoen euro in behoud van keuzevrijheid, kwaliteit en leraren. 

6. Voor het voortgezet onderwijs 
Scholen bewaren de menselijke maat, onderwijsgeld wordt hoofdzakelijk in de klas geïnvesteerd. Er wordt 
een uitzondering gemaakt in de nieuwe examennorm voor leerlingen met dyslexie en rekenblindheid. Voor-
tijdig schoolverlaten wordt onder andere bestreden door een betere aansluiting van vmbo op mbo. De maat-
schappelijke stage wordt voortgezet. 

7. Voor het mbo  
Het mbo moet leerlinggericht, maar ook beroepsgericht zijn. Dat betekent: goede spreiding, aandacht voor 
identiteit en aansluitend bij de beroepspraktijk. Er komt een zesjarige vakopleiding binnen het vmbo, 
bestaande uit 4 jaar school en 2 jaar begeleiding bij een bedrijf (stage). 

8. Voor extra stageplaatsen 
Er is een tekort aan leer/werktrajecten. De ChristenUnie investeert in 10.000 extra meester-gezel plaatsen in 
zorg, onderwijs, veiligheid en ambachtelijke beroepen.

9. Voor het hbo en wetenschappelijk onderwijs 
De ChristenUnie wil meer contacturen in het hoger onderwijs en trekt extra geld uit voor een breder aanbod 
van meerjarige masters. We zetten bovendien in op goede matching en begeleiding, internationalisering en 
meer ruimte voor campusonderwijs. 

10. Voor de basisbeurs
Het hoger onderwijs blijft toegankelijk door het behoud van de basisbeurs in de bachelor- én de masterfase. 
We sturen jonge afgestudeerden niet met een torenhoge schuld de arbeidsmarkt en woningmarkt op. 

De ChristenUnie is...


