
‘Wij gaan helemaal niet kiezen: we gaan investeren in de hele 
publieke sector!’ zegt PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen vol 
overtuiging. ‘In het onderwijs moet heel wat gebeuren, want de 
kwaliteit gaat achteruit en de kansenongelijkheid neemt toe. We 
gunnen alle kinderen de beste leraar en alle leraren een goed 
loon en minder werkdruk.’

Lilianne Ploumen, PvdA: 

‘Onderwijs als 
springkussen, niet als 
sorteermachine’
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De kansenongelijkheid, een doorn in 
het oog van de PvdA, is door corona 
verder uitvergroot. Ploumen is er dui-
delijk over: ‘Minister Slob was wel heel 

traag met een Nationaal Programma Onderwijs 
na corona. Er moet snel geld komen voor gratis 
bijlessen voor alle kinderen die het nodig hebben, 
voor zomer- of vakantiescholen om schooltijd 
in te halen, voor individuele begeleiding voor leer-
lingen, voor een extra kosteloos jaar voor studen-
ten die dat nodig hebben. We willen toch niet dat 
er een corona-generatie komt die nog jarenlang 
gebukt gaat onder de gevolgen van deze crisis?’ 

PUBLIEKE SECTOR
‘Ik vind de CNV-campagne voor de publieke 
sector een goed idee. Met de slogan #waarder-
enisinvesteren ben ik het eens’, zegt Ploumen 
stellig. ‘Natuurlijk is het heel fijn om de warmte 
en dankbaarheid van mensen te voelen voor wat 
je doet, zoals het afgelopen jaar in coronatijd, 
maar die waardering moet wel omgezet worden in 
investering. We weten dat het salaris voor mensen 
in de publieke sector niet het allerbelangrijkste is, 
maar zij die voor ons allemaal werken, verdienen 
gewoon een fatsoenlijke beloning! In ons plan 
voor Nederland kiezen we er voor om veel meer te 
investeren in de publieke sector. En dat doen we 
door miljonairs en multinationals meer te laten 
bijdragen.’

KLOOF DICHTEN
Het verkiezingsprogramma van de PvdA bevat de 
zinsnede: Het onderwijs wordt steeds slechter en 
de ongelijkheid neemt al jaren toe. Werk aan de 
winkel dus? ‘Jazeker, er moet heel wat gebeuren. 
En het moet ook allemáál gebeuren. Leraren 
spelen een cruciale rol in de toekomst van onze 
kinderen. Wij gunnen elk kind de beste leraar. 
En we gunnen alle leraren dat ze hun beroep 
kunnen uitoefenen op een manier waarop zij daar 
gelukkig van worden. Nu zijn ze dat vaak niet, 
door de onrechtvaardige loonkloof tussen primair 
en voortgezet onderwijs bijvoorbeeld en de 
hoge werkdruk. Die kloof gaan we dichten en die 
werkdruk gaat omlaag door bijvoorbeeld kleinere 
klassen en meer ondersteuning.’

RIJKSACADEMIE
De PvdA wil een Rijksacademie voor leraren 
openen, waar mensen op kosten van de overheid 
een lerarenopleiding of pabo kunnen volgen. 
‘Voorwaarde is dat afgestudeerden minimaal vijf 

jaar in het onderwijs blijven werken’, licht Plou-
men toe. ‘We weten door ervaringen in andere 
beroepsgroepen dat dit werkt. Als er door de over-
heid in mensen geïnvesteerd wordt, zijn mensen 
bereid die investering terug te geven. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat dat werkt. De startende leraren 
krijgen vervolgens ook meer begeleiding op 
school. En door onze andere voorstellen wordt het 
sowieso prettiger werken – met kleinere klassen, 
meer handen in de klas en meer loon - waardoor 
er minder leraren hoeven uit te vallen omdat ze 
het te zwaar vinden.’ De PvdA noemt overigens 
geen norm voor de kleinere klassen. ‘Nee, dat 
laten we aan de scholen over. De ene klas zal een 
groepsgrootte nodig hebben van maximaal 16, de 
andere kan er misschien 25 hebben. Maar van die 
overvolle klassen moeten we zeker af.’

BIJLESSEN 
Als oplossing voor kansenongelijkheid noemt het 
verkiezingsprogramma bijlessen voor iedereen die 
het nodig heeft, brede scholen en brede tweejarige 
brugklassen. ‘We moeten ongelijk investeren om 
gelijke kansen te creëren. Dus meer loon voor le-
raren op scholen in achterstandswijken. En gratis 
bijlessen voor alle kinderen die het nodig hebben, 
niet alleen voor kinderen van toevallig wat rijkere 
ouders.’ Zo wil de PvdA ook ten strijde trekken 
tegen segregatie, wat al decennia lang een heel 
lastig op te lossen probleem is. ‘Schoolbesturen 
moeten meer tegen segregatie doen en gemeenten 
krijgen de bevoegdheden om dat af te dwingen. 
Ook willen we de zogenaamd vrijwillige ouderbij-
drage maximeren, zodat geld geen belemmering 
is om naar een school van je keuze te gaan.’

VROEGE SELECTIE
In die lijn ligt ook het pleidooi van de partij voor 
tweejarige brede brugklassen in brede scholen-
gemeenschappen. ‘Ja, dat is tegen de trend in van 
steeds meer categorale scholen’, beaamt Ploumen. 
‘Wij willen dat brede scholengemeenschappen 
de norm worden. Dat gaan we financieel stimu-
leren. Wij zijn met elkáár Nederland en jongeren 
moeten elkaar ontmoeten op het schoolplein, 
als voorbereiding op hun leven in de pluriforme 
samenleving die we zijn. We willen ook dat er een 
einde komt aan de vroege selectie van leerlingen. 
Maak de brugklassen breed én tweejarig, zodat 
een kind niet al op 11- of 12-jarige voorgesorteerd 
wordt voor een te bewandelen pad in het onder-
wijs. Onderwijs moet een springkussen zijn, geen 
sorteermachine.’ 

Lilianne Ploumen, PvdA: 

Ploumen: ‘De 
waardering voor 
de publieke sector 
moet omgezet 
worden in inves-
tering.’
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