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Thema Onderwijs: van goed naar beter

Het CDA wil investeren in de kwaliteit van het onderwijs, zowel in management als docenten.
Eigenlijk zouden leerkrachten in het basisonderwijs breed inzetbaar moeten zijn.

Omdat de gemeente daar niet zoveel invloed op heeft, kwam de discussie al snel op integrale kindcentra en brede scholen:

- Meerdere functies in 1 gebouw: vroeg en voorschoolse educatie VVE, peuterspeelzaal, kinderopvang, school, buitenschoolse opvang. Zo   
ontstaan doorlopende leerlijnen.

- Ook het CJG kan daar ene plek krijgen
- De gebouwen kunnen ook breder maatschappelijk ingezet worden. Waarom zou je aparte huisvesting van bibliotheek of muziekschool financieren als 

er ruimte in schoolgebouwen is.
- Voor de leefbaarheid in kleine kernen is een school belangrijk. Juist de multifunctionaliteit kan het antwoord zijn.
- Nog een praktisch aspect: het bestemmingsplan moet flexibel zijn zowel op bouwaspecten als functionaliteit. Het moet niet maanden en ook veel geld 

aan bestemmingsplanwijzigingen kosten om een creatieve oplossing mogelijk te maken. 

Een tweede onderwerp was om als gemeente niet alles zelf te willen oplossen, maar daarbij kaders te stellen en de keuzes 
over te laten aan professionals en vooral ook ouders:

- Een voorbeeld was om de VVE gelden aan de gezamenlijke schoolbesturen, zodat zij dit op de juiste plekken konden inzetten.
- Het kan ook met het geld dat voor onderwijshuisvesting van het Rijk naar de gemeente gaat. Dat kan doorgedecentraliseerd worden (bv Nijmegen, 

Breda).
- Het voorkomt dat eigenbelangen van de diverse organisaties op het bordje van de gemeente komen.  

Als derde kwam op tafel een binnen het CDA misschien wel een gevoelige discussie: wat zijn de grenzen van de vrijheid van 
onderwijs?

- Wat doe je als bv in Abcoude 75 leerlingen uit Amsterdam Zuidoost komen. De gemeente ontvangt daarvoor geen geld?
- Wat doe je als de ouders hun kinderen niet meer naar de “zwarte” school in hun wijk sturen, maar naar een “witte school” in een andere wijk?

- Wat doe je met scholen die uit hun jasje groeien en anderen die ruimte over hebben, soms ook binnen dezelfde denominatie?


