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Onderwerp

Investeer in het onderwijs

Geachte mevrouw Kaag en heer Rutte,
De overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat de overheid extra moet investeren in het
onderwijs. De aanpak van het lerarentekort en het creëren van kleinere klassen staan bij de Nederlandse
inwoners op 1. Nederlanders willen een investeringssprong maken van ~ € 15 miljard aan onderwijs. Dat
blijkt uit de enquête Namens Nederland, gehouden door de stichting NL2025. De enquête is door ruim
170 duizend mensen ingevuld en geeft daarmee een goed beeld van de stem van de inwoners van
Nederland.
Door de uitkomsten van deze enquête voelen wij ons extra genoodzaakt de brieven die wij eerder zonden
aan de informateurs Tjeenk Willink en Mariëtte Hamer, zie bijlagen, ook bij u onder de aandacht te
brengen. In deze brieven roepen wij, de grootste werknemers- en werkgeversorganisaties in het
onderwijs verenigd in de Stichting van het Onderwijs, op tot groot onderhoud aan het Nederlandse
onderwijsstelsel:
‘Gelijk aan de energietransitie, is een langjarige inzet op een onderwijstransitie nodig om groot onderhoud
aan ons onderwijsstelsel te verrichten. Laat het nieuwe kabinet daarom de durf hebben om te komen tot
een langetermijnvisie voor het onderwijs. Een visie die helder maakt waar het onderwijs naartoe beweegt,
die richting geeft aan de verschillende dossiers waar nu moeizaam vooruitgang wordt geboekt en die het
onderwijsveld verbindt en inspireert.’
Nu de formatie een nieuwe fase heeft bereikt, achten wij het van groot belang om onze boodschap en
ideeën over de toekomst van het onderwijs en duurzame investeringen voor de lange termijn goed voor
het voetlicht te brengen. We doen dit graag in een persoonlijk gesprek met u.
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