
 

 

 

Onderwijs.  

De toekomst begint al op de basisschool. Die moet kwalitatief op orde zijn, met goede 

docenten voor de klas, want een goed begin is het halve werk. Leraren die de ontwikkeling 

stimuleren en het maximale halen uit iéder kind. Die kinderen kansen bieden door extra 

ondersteuning als het nodig is en extra uitdaging waar dat kan. Die breed onderwijs geven met 

aandacht voor sociale vaardigheden als leren samenwerken. Met voldoende aandacht voor de 

basisvaardigheden als het om taal en rekenen gaat. En als het nodig is beginnen we ook al 

eerder met spelen in een leerrijke omgeving, om zo taal- of ontwikkelingsachterstanden te 

verhelpen. Ieder kind, ongeacht de achtergrond, kan op die manier een vliegende start maken. 

Op een school en met de snelheid die bij hem of haar past. 

 

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind 

ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat talenten 

uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in sociaal-

economische achtergrond. 

 

Wij willen dat kinderen met beperkingen zoveel mogelijk meedoen in het reguliere onderwijs. 

Dat is goed voor het kind. Het vergt wel een extra investering in goede begeleiding, het moet 

kunnen. Voor kinderen die niet gedijen in het reguliere onderwijs blijft het speciaal onderwijs 

en praktijkonderwijs goed toegankelijk. De taakverdeling tussen het reguliere basisonderwijs 

en de samenwerkingsverbanden wordt verder aangescherpt. Ouders moeten zelf kunnen 

bepalen op welke school hun kind passend basisonderwijs krijgt. 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:  

 

• Kleine dorpsscholen hebben bestaansrecht, omdat zij invulling geven aan de sociale 

verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen, daarom zorgen dat elke kern zijn 

eigen basisschool behoudt. Wij willen verder meer aandacht voor de kwaliteit van 

schoolgebouwen. De school is tenslotte een van de belangrijkste plekken in het leven 

van een kind. 



 

 

• 'Samen op gezond gewicht'. We willen scholen, kinderopvang- organisaties, huisartsen 

en jeugdgezondheidszorg betrekken bij de aanpak van overgewicht en het stimuleren 

van een gezonde levensstijl. Denk daarbij onder andere aan de gezonde school- en 

sportkantine. 

• Gebruik te maken van de provinciale en lokale mogelijkheden om bijvoorbeeld voor 

de vliegtuigindustrie en logistiek een Hbo-opleiding te kunnen starten met 

gebruikmaking van goede bestaande faciliteiten. Hogescholen willen wij stimuleren 

om zich te verbinden met hun regionale omgeving, bijvoorbeeld door ‘social return’-

programma’s als expertisecentra gericht op maatschappelijke sectoren en het 

stimuleren van science parks. 

• Uit de samenwerking van industrie en opleidingsinstituten zou een opleidingscampus 

(science park) kunnen ontstaan die zowel voor de militaire als civiele opleidingen 

gebruikt en gestimuleerd kan worden. 

• Gezien het tekort bij bedrijven en sectoren van specifiek geschoolde jongeren willen 

wij bedrijfsopleidingen stimuleren. 


