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Versterk de medezeggenschap    
Ouders hebben een belangrijke stem op school. In elk geval op papier.  
In de praktijk blijkt de (G)MR regelmatig een zwakke positie ten opzichte  
van de schoolleiding te hebben. We willen de MR versterken door structurele 
ondersteuning op beleidsmatig, juridisch en secretarieel vlak. Bovendien 
willen we laagdrempelige scholing voor MR-leden.

Nationaal Programma Onderwijs 
In totaal komt 8,5 miljard euro vrij om de komende 2,5 jaar de gevolgen 
van corona op het onderwijs aan te pakken. Wij willen dat (een deel van)  
dit geld structureel wordt om het lerarentekort aan te pakken, kleinere 
klassen te organiseren en de toenemende kansenongelijkheid en  
vertraging tegen te gaan. Dan kunnen we de basis op orde krijgen. 

Kansrijk onderwijs voor ieder kind 
We willen gelijke kansen op goed onderwijs voor elk kind. In de praktijk 
blijkt de portemonnee van de ouders echter een belangrijke factor die van 
invloed is op het onderwijs van het kind. Bijlessen en examentrainingen zijn 
slechts voor een deel van de ouders betaalbaar, net als een tablet of laptop 
die nodig is voor school. Stel deze daarom gratis beschikbaar aan elk kind 
op school.

“86% van de ouders vindt dat een kind die dat nodig heeft 
gratis bijles van de school zou moeten krijgen”
(Staat van de Ouder 2021)

Versterk de rechtspositie van ouders 
Ook buiten de MR is de positie van ouders te zwak. Wij willen dat ouders 
makkelijker juridisch advies kunnen inwinnen en hulp krijgen bij bemiddeling 
als een school de regels overtreedt. De Onderwijsinspectie zou ouders breder 
moeten raadplegen en meer bevoegdheden moeten krijgen om de school  
te inspecteren op basis van signalen van ouders. Versterk ook de ouder-
organisaties zodat zij ouders beter kunnen ondersteunen. 

Veranker het leerrecht in de wet 
Ieder kind heeft het recht om te leren en zich optimaal te ontwikkelen, 
maar op dit moment staat de plicht om naar school te gaan centraal. 
Ouders willen dat het leerrecht het uitgangspunt wordt en de wet moet 
worden aangepast. Kinderen moeten in staat gesteld worden om zich-
zelf in alle opzichten te ontwikkelen.

Ouders, leraren en school vormen  
een driemanschap die samen het 

beste onderwijs voor het kind willen. 
De betrokkenheid van ouders bij het 
onderwijs en de school is erg belang-
rijk. Om het onderwijs te verbeteren 

sturen we met acht ouderorganisaties 
een brief aan de informateur met  

onze voorstellen.
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Welke verbeterpunten 
vinden ouders belangrijk 

voor het onderwijs?
 7 aandachtspunten van ouderorganisaties 

voor de formatietafel om het onderwijs 
te verbeteren
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Investeer in kleinere klassen  
Twee derde van de ouders vindt klassen met meer  
dan 25 leerlingen te groot. Een kleinere klas heeft veel  
voordelen: het leent zich goed om corona-achterstanden 
weg te werken en ouders ervaren dat kinderen in kleinere 
klassen onder andere meer persoonlijke aandacht krijgen 
en zich veiliger voelen.  Daarom pleiten we voor een  
maximale klassengrootte waar alleen onderbouwd van  
kan worden afgeweken. Een voorwaarde voor een kleinere 
klas is het investeren in voldoende leraren, passend  
onderwijs en kansengelijkheid.

“Twee derde van de ouders vindt klassen  
met meer dan 25 leerlingen te groot.”
(Staat van de Ouder 2021)

Investeer in passend onderwijs  
Uit de evaluatie passend onderwijs zijn 25 verbetermaatregelen gerold. 
Hiervoor is geld nodig. Veel geld. Met dit geld willen we o.a.:   
• onafhankelijke oudersteunpunten per samenwerkingsverband
• een hogere standaard voor de basisondersteuning
• onderwijs voor kinderen die (tijdelijk) niet naar school kunnen
• een betere aansluiting van onderwijs en zorg  


