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De tekst van de troontrede was nog niet uitgesproken of het ministerie van Onderwijs 
werd er door D66-leider Pechtold van beschuldigd te rommelen met de cijfers. Reden 
was dat het kabinet zei € 200 miljoen te hebben vrijgemaakt voor extra investeringen 
in het onderwijs, terwijl volgens bonden en oppositie uit de onderwijsbegroting het 
tegendeel bleek met een nog groter bedrag aan bezuinigingen. Desondanks is 
staatssecretaris Sander Dekker optimistisch en ziet hij een positieve loonontwikkeling.

Interview staatssecretaris Dekker: 

‘ Vrijheid van onderwijs   
 bescherm je niet door 
‘m af te schaffen’ 

Als letterlijk alles werd opgeteld stond in de 
onderwijsbegroting voor € 400 miljoen aan 
bezuinigingen. Of dat nu wel de juiste reken-
methode was, daarover was op Prinsjesdag 

onzekerheid, want er stond ook veel tegenover om het 

leed te verzachten. Maar dat er flink was gesnoeid, 
vooral op de lumpsum, was voor bonden en oppositie-
partijen duidelijk. 
Ontspannen in hemdsmouwen - de Algemene 
Beschouwingen begonnen later die ochtend -, 11111111

Sander Dekker: ‘Probleem is dat we de vrijheid van onderwijs in 
de praktijk nog heel erg organiseren langs de klassieke zuilen.’
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 pareert staatssecretaris Sander Dekker de negatieve 
rekensommen. ‘Een begroting is een open boek, daar 
zitten geen geheimen in, maar dan moet je wel naar 
het totale plaatje kijken: dus ook naar de plussen en de 
minnen. En dan constateer ik dat het onderwijs er over 
de hele linie op vooruit gaat. Overal, van basisscholen 
tot universiteiten, stijgt de bekostiging per leerling en 
student en gaan leraren er net als vorig jaar financieel 
op vooruit. Ik ben blij dat daar weer beweging in zit, na 
jaren van nullijn.’

FORSE TEGENVALLERS
De bezuiniging zou er onder meer mee te maken 
hebben dat de lonen harder stijgen dan het budget dat 
ministeries hiervoor krijgen.
‘Dit jaar hadden we een aantal forse tegenvallers. De lo-
nen en prijzen stegen harder dan geraamd. En ook voor 
de opvang van asielzoekerskinderen zijn we flink meer 
kwijt geweest. Ik hecht er nu eenmaal aan dat deze 
kinderen, zodra ze in Nederland aankomen, onderwijs 
aangeboden krijgen. Maar het sloeg wel een gat in de 
begroting. Tegelijkertijd heeft het kabinet extra geld 
vrijgemaakt voor een aantal zaken die het belangrijk 
vindt. Voor het onderwijs gaat het alles bij elkaar om 
een bijkomend bedrag van € 200 miljoen. Ik vind’, zegt 
Dekker, ‘dat we daarmee een hele belangrijke slag heb-
ben gemaakt, anders hadden we op de directe bekos-
tiging van scholen, de lumpsum, moeten bezuinigen. 
Daarnaast bood het ruimte voor een aantal accenten: 
budget voor gelijke kansen voor kinderen, de voor- en 
vroegschoolse educatie in kleine gemeentes die onder 
druk staat en een jaar extra bekostiging voor taallessen 
aan asielzoekerskinderen.’

SPEELSER
U vindt het zonde dat leerlingen een jaar blijven kleute-
ren en wil de overgang van groep 2 naar 3 versoepelen. 
Volgens boze ‘kleuterleiders’ hebben kinderen die soci-
aal-emotioneel onhandig zijn er juist baat bij. Ook voor 
hun verdere leven. U kijkt alleen naar de kille cijfers.
‘Ik kijk naar de kinderen. Doorkleuteren in groep 2 is 
in Nederland ongelooflijk populair, terwijl we toch ook 
weten dat kinderen zich vaak met sprongen ontwikke-
len. Een kind dat in september nog niet klaar is voor 
groep 3, kan dat in januari wel zijn en dan is het jammer 
dat hij nog een half jaar door moet. We denken hier nog 
te veel vanuit het systeem van jaargroepen. Slechts een 
keer per jaar maken we de overstap naar een andere 
klas. Ik zie dat de overgang naar groep 3 nogal groot is, 
omdat het daar vaak al heel schools is. Mijn suggestie is 
om groep 3 wat speelser in te richten, zodat de knip tus-
sen groep 2 en 3 niet zo hard is als nu. We hebben toch 

ooit kleuter- en lager onderwijs samengevoegd omwille 
van een doorlopende leerlijn?’

VRIJHEID
Volgend jaar herdenken we de gelijkbekostiging van 
openbaar en bijzonder onderwijs, de pacificatie, ver-
woord in wat tegenwoordig artikel 23 heet. Als het aan 
de SP ligt wordt al het onderwijs openbaar om proble-
men zoals rond de Gülenscholen te voorkomen.  
‘Ik vind dat je de vrijheid niet beschermt door hem af 
te schaffen. De vrijheid van onderwijs hoort bij Neder-
land. Hier kun je een school kiezen die bij je opvattin-
gen past. Wij hebben geen staatsonderwijs, waarbij alle 
kinderen om half negen hetzelfde boekje voor hun neus 
hebben. Ik vind dat een groot goed. Daarom wil ik zeker 
niet af van het bijzonder onderwijs. De vraag is wel hoe 
we ervoor kunnen zorgen dat we die vrijheid van on-
derwijs actueel houden. Het is als een monument, dat 
af en toe onderhoud nodig heeft. Probleem is dat we de 
vrijheid van onderwijs in de praktijk nog heel erg orga-
niseren langs de klassieke zuilen. Je hebt wel de vrijheid 
om een school te starten, maar vooral als je hoort tot 
een bepaalde levensbeschouwing of religieuze richting. 
Terwijl er tegenwoordig toch heel wat ouders zijn die 
veel meer vanuit een pedagogisch-didactische visie een 
school willen beginnen. Ik zou daar meer ruimte voor 
willen geven op basis van een goed onderwijsconcept.’ 
Ook aan de waarborgen moet volgens Dekker nog 
flink worden gesleuteld. ‘Ik wil meer zekerheid dat een 
nieuwe school past bij onze opvattingen over goed bur-
gerschap en sociale integratie. Het is mij een doorn in 
het oog dat als we een school hebben gesloten vanwege 
de slechte kwaliteit, een verantwoordelijk bestuurder de 
volgende dag alweer een aanvraag kan indienen voor 
een nieuwe school. Er zijn nu te weinig instrumenten 
en handvatten in de wet om te zeggen: ”Dat gaan we 
niet nog een keer zo doen.’’’ 

VUIST MAKEN
Het is de week tegen het pesten. Volgens cijfers van uw 
ministerie wordt er minder gepest dan in 2014. Toch 
waarschuwde de Kinderombudsman pas nog dat pest-
protocollen niet effectief genoeg zijn.
‘Vier jaar geleden, ik was net aangesteld, pleegden vlak 
achter elkaar een paar leerlingen zelfmoord omdat ze 
gepest werden. Ik heb toen samen met de Kinderom-
budsman een tournee gemaakt door Nederland om te 
praten met ouders, leerlingen en scholen. Ik ben toen 
echt ongelooflijk geraakt door de verhalen van kinde-
ren, die vertelden wat het betekent om niet met een 
fijn en veilig gevoel naar school te kunnen gaan. Dat 
kan mensen een leven lang achtervolgen. Veiligheid op 
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school en een vuist maken tegen pesten vind ik daarom 
essentieel. De basis moet goed zijn. Als kinderen zich 
niet veilig voelen, komen ze ook niet aan leren toe. Wat 
ik positief vind, en we meten dat iedere twee jaar, is dat 
het pesten ten opzichte van 2014 is afgenomen. In het 
basisonderwijs van 14 naar 10 procent en in het voort-
gezet onderwijs van 11 naar 8 procent. Dat is opgeteld 
een kleine honderdduizend kinderen minder dan twee 
jaar geleden. Ik denk dat dat een groot compliment is 
voor scholen die daar de afgelopen jaren extra werk van 
hebben gemaakt. Pestprotocollen zijn dode letters als 
het onder in een la ligt. Sinds het invoeren van de Wet 
sociale veiligheid op school controleert de Inspectie 
veel meer of scholen hun plicht vervullen als het gaat 
om sociale veiligheid. Wat zien we daar van terug in de 
klas? Weten kinderen waar ze terecht kunnen?’ 

MANNEN
Het basisonderwijs telt maar 14 procent mannen. 
Naast allerlei plaatselijke acties om meer mannen te 
trekken is een van de opties een hoger salaris om het 
vak aantrekkelijker te maken. De OESO vindt dat de 

lerarensalarissen in Nederland sowieso te laag zijn om 
voldoende goed personeel aan te trekken
‘Ik vind het idee dat een hoger salaris nodig is om man-
nen te trekken volstrekt ridicuul en nogal stereotiep. 
Alsof vrouwen dat niet ook zouden willen. Ik ben in 
ieder geval blij om te zien dat we nu na jaren nullijn 
weer stapjes vooruit zetten. Het startsalaris van een 
beginnende leraar in het basisonderwijs is helemaal 
niet slecht, maar je zit zo gauw aan je plafond. Heel veel 
mensen die voor het onderwijs kiezen doen dat echt 
niet om nou heel rijk te worden. Wel denk ik dat het 
gebrek aan perspectief soms een hobbel kan zijn om de 
stap te maken. Daarom vind ik het belangrijk om meer 
te kunnen differentiëren. De functiemix biedt daar wel 
mogelijkheden voor, maar die ruimte wordt zeker in het 
basisonderwijs nog niet ten volle benut. Reden waarom 
ik met schoolbesturen zoek naar een ander loopbaan-
perspectief, zoals bijvoorbeeld specialisatie op zorg, 
omdat dat vanwege passend onderwijs door steeds 
meer scholen zal worden vereist.’
 
AUTOMATISME
Hoe ziet u ‘2032’, over de toekomst van het onderwijs, 
waarover nu discussiebijeenkomsten plaatsvinden, zelf 
voor u? 
‘Het gaat erom wat leerlingen die vandaag in groep 1 
beginnen tegen die tijd op school moeten hebben 
meegekregen. Kortom, wat kunnen we doen om ons 
curriculum actueel, eigentijds en uitdagend te houden 
en maken voor alle leerlingen met al hun verschillende 
talenten? Die discussie hebben we hier heel lang niet 
gevoerd, in tegenstelling tot veel andere landen. Er is 
te weinig nagedacht over de vraag of onze kinderen 
dat wat ze leren straks ook echt nodig zullen hebben. 
Rekenen en taal zijn in 2032 nog even belangrijk, maar 
neem burgerschap in een veranderende samenleving, 
waar kinderen die van buiten komen niet automatisch 
meekrijgen wat de grondwet betekent, wat onze gedeel-
de waarden zijn. Dat wordt een belangrijk thema om 
op school over te dragen. Verder vind ik dat het curri-
culum, de inhoud van het onderwijs in Nederland, veel 
te veel wordt bepaald door instanties buiten de leraren 
zelf. Door de kerndoelen, die natuurlijk in de wet staan, 
maar ook de methodes van educatieve uitgeverijen, is 
er een automatisme ontstaan in het gebruik daarvan 
en het van hoofdstuk tot hoofdstuk doorlopen van de 
leerstof. Terwijl ik heel graag zie dat leraren als vakspe-
cialisten zelf meer eigenaar worden van de inhoud van 
het onderwijs. Dat moet lukken met een sterke beroeps-
groep van leraren die onderling afspraken maken over 
het curriculum en hun vakkennis en vaardigheden 
voortdurend bijhouden en aanscherpen.’ 

Sander Dekker: ‘Ik vind het idee dat een hoger 
salaris nodig is om mannen te trekken volstrekt 
ridicuul en nogal stereotiep.’


