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Utrecht, 4 juni 2021
Betreft: Nationaal Programma Onderwijs
Geachte leden van de Tweede Kamercommissie Onderwijs,
Op maandag 7 juni spreekt u over de invloed van Corona op het leren en de ontwikkeling van
kinderen en jongeren en de rol die het door het Kabinet gelanceerde Nationaal Programma
Onderwijs speelt om hier een antwoord op te formuleren.
De VO-raad is blij met de forse hoeveelheid middelen die via het Nationaal Programma
beschikbaar komen en ziet het als erkenning van de grote uitdagingen waarvoor het onderwijs
zich gesteld ziet. De urgentie is groot. De Coronacrisis heeft bestaande knelpunten in het
onderwijs zichtbaarder en groter gemaakt. De wens bij scholen is groot om met het Nationaal
Programma Onderwijs de negatieve gevolgen van de crisis voor hun leerlingen te beperken en
daarnaast zoveel mogelijk in te zetten op duurzame verbeteringen van het onderwijs;
verbeteringen die niet alleen de huidige lichting leerlingen helpen het been bij te trekken, maar
ook de onderwijsprofessionals en de onderwijsorganisatie naar een hoger plan brengen.
De VO-raad ondersteunt dan ook het pleidooi van de Onderwijsraad om het Nationaal
Programma onderwijs te verbinden aan structurele investeringen in het onderwijs en vindt dit een
urgent thema voor de kabinetsformatie. Op die manier is het Nationaal Programma Onderwijs
daadwerkelijk dienstbaar aan het werken aan dieperliggende problemen in het onderwijs, zoals
het lerarentekort, de kansenongelijkheid en het versterken van de onderwijskwaliteit.
De VO-raad heeft in aanloop naar het Rondetafelgesprek van 26 mei een Position Paper
opgesteld. Naast het pleidooi voor het structureel maken van een deel van de middelen vragen we
– evenals de Algemene Rekenkamer - aandacht voor duidelijke doelstellingen en heldere
indicatoren, een solide monitoring en verantwoording, en verduurzaming van de
kennisinfrastructuur. Het Position Paper treft u hierbij aan.
Onze sector heeft het afgelopen schooljaar zich tot het uiterste ingezet om het onderwijs voor
hun leerlingen in deze complexe tijd zo goed mogelijk door te laten gaan. Ook nu weer staan we
klaar om in samenwerking met anderen onze maatschappelijke opdracht goed in te vullen. Om
flexibel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden en behoeften en wensen van

scholen pleiten we voor het nauwgezet volgen van de voortgang van de effecten van het
programma. Graag willen we in het voorjaar van 2022 met overheid en politiek in gesprek om te
beoordelen of we op koers liggen met het programma of dat er meer tijd nodig is om de door
Corona-gerelateerde vertragingen in te lopen. Dit mede in het licht van de vraag of de scholen
voldoende capabele mensen kunnen vinden om het programma adequaat uit te voeren.
Met vriendelijke groet,

Paul Rosenmöller
Voorzitter VO-raad

