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De Rijksbegroting 2019, een selectie uit de beleidsagenda van de ministeries van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 

In dit document vindt u een selectie uit de beleidsagenda’s  van de Rijksbegrotingen 2019 SZW en 

OCW die handelen over Arbeidsmarkt, Sociale zekerheid en Onderwijs. De selectie bestaat uit 

passages die integraal zijn overgenomen uit de tekst van de beleidsagenda’s. De volledige stukken 

van de Rijksbegroting 2019 en de Miljoenennota vindt u hier:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-

rijksbegroting/prinsjesdagstukken  

 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

Leven lang ontwikkelen (pag. 13 e.v.) 

Door middel van een leven lang ontwikkelen kan iedereen mee blijven doen op de snel veranderende 
arbeidsmarkt. Op de arbeidsmarkt doen zich flinke verschuivingen voor in gevraagde kennis en 
vaardigheden. Het is ook hier van belang om vooruit te kijken. Het kabinet wil daarom dat mensen 
zich niet pas (bij)scholen bij werkloosheid of dreigend baanverlies, maar leren en ontwikkelen zien als 
vanzelfsprekende onderdelen van hun werk en hun leven. In diverse sectoren op de arbeidsmarkt 
doet zich krapte voor.  

Tegelijkertijd kan een deel van de werkzoekenden niet aan het werk komen en dreigen anderen hun 
baan te verliezen. Mede in het licht van deze ontwikkelingen is een leven lang ontwikkelen een 
noodzaak. 

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen en een 
positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Nederland heeft een positieve leercultuur, waarin 
iedereen de kans krijgt zichzelf te blijven ontwikkelen. Het kabinet wil dit verder versterken. De 
sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf. Het kabinet heeft als taak de kracht, vindingrijkheid en 
creativiteit van mensen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat iedereen een kans krijgt om te 
blijven leren. De kern van de voorgestelde aanpak is het stimuleren van de eigen regie van mensen 
op hun loopbaan en hun leven, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen 
maken. In de Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen zijn vijf hoofdlijnen geschetst die het kabinet met 
verschillende stakeholders uitwerkt.  

 

2.1.2 Meedoen in de samenleving (pag. 14 e.v.) 

Samen zorgen we voor een samenleving met een arbeidsmarkt waar iedereen kansen krijgt om 

mee te doen. Werk is goed voor mensen. De waarde van werk is dat het bijdraagt aan persoonlijke 

ontwikkeling en werk hangt positief samen met gezondheid en geluk. Werk is de beste remedie 

tegen armoede, schulden en sociale uitsluiting. Meedoen is niet alleen goed voor individuele 

mensen, maar ook voor de samenleving als geheel. Mensen hebben hiervoor een eigen 

verantwoordelijkheid. Er zijn echter mensen die drempels ervaren om mee te doen. Dit kan zijn door 

bijvoorbeeld een arbeidsbeperking, schulden, geringe taalvaardigheid of afkomst. Het is belangrijk 

dat deze mensen hulp krijgen als dat nodig is. Zo worden drempels verlaagd, zodat de stap naar 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-rijksbegroting/prinsjesdagstukken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-rijksbegroting/prinsjesdagstukken
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meedoen, ook op de arbeidsmarkt, gemakkelijker wordt. Ook gaat het kabinet in gesprek met 

gemeenten over de wijze waarop zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie. Een 

integrale aanpak van werk en inkomen, zorg en jeugdhulp dichtbij de mensen die het zonder 

ondersteuning niet redden, maakt het voor meer mensen mogelijk om mee te doen met een groter 

perspectief op werk.  

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Het kabinet is in gesprek met werkgevers, werknemers, gemeenten, UWV en 

onderwijsveld over het Actieplan Perspectief op werk. Dit initiatief is erop gericht zoveel mogelijk 

mensen een baan, leerwerkplek of aangepaste functie aan te bieden. Hiermee komen werkgevers 

aan extra krachten, én komen werkzoekenden. Zo zijn er afspraken gemaakt om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt in de zorg aan de slag te helpen. Ook innovatieve concepten zijn de 

moeite waard om verder te verkennen, bijvoorbeeld social impact bonds. Het aanpakken van het 

tekort aan personeel is voor de sector Zorg en Welzijn een van de grootste uitdagingen. Er zijn tot 

eind 2022 ongeveer 190 duizend extra medewerkers nodig. Tegelijkertijd zijn er mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt die een bijdrage kunnen leveren aan vermindering van het 

personeelstekort. Mensen met een arbeidsbeperking, maar ook mensen met een niet-westerse 

migratieachtergrond, onder wie statushouders. Door passende banen te creëren worden de talenten 

van mensen benut. Tegelijkertijd wordt de personeelsproblematiek verlicht en wordt invulling 

gegeven aan inclusief werkgeverschap.   

Het kabinet versterkt de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers om meer mensen aan 

het werk te helpen. Onderdeel van het Actieplan Perspectief op werk is verbetering van het matchen 

op werk voor alle werkzoekenden die daarbij publieke ondersteuning nodig hebben. Werkgevers 

willen bediend worden vanuit één regionaal werkgeversloket, met een geharmoniseerd regionaal 

pakket van instrumenten en voorzieningen en met een inzichtelijk bestand van alle werkzoekenden. 

Om dit voor elkaar te krijgen, zal het kabinet met bestuurlijke afspraken en financiële ondersteuning 

richting geven aan de samenwerking tussen UWV, gemeenten en andere partijen in de 

arbeidsmarktregio’s. Het kabinet stelt hiervoor tweemaal € 35 miljoen beschikbaar in 2019 en 2020. 

Ook stelt het kabinet vanaf 2019 € 70 miljoen beschikbaar voor persoonlijke dienstverlening door 

UWV aan werkzoekenden met een WW-, WIA- of Wajong-uitkering. Dit geeft UWV de mogelijkheid 

om de dienstverlening op maat verder uit te breiden en de matching op de arbeidsmarkt te 

versterken. De persoonlijke dienstverlening is voor UWV belangrijk om mensen te helpen op weg 

naar werk en daarmee het beschikbare re-integratiebudget volledig te benutten. 

Mensen moeten zich niet belemmerd voelen om stappen te zetten richting werk, uit onzekerheid 

en vrees om rechten te verspelen of er in inkomen op achteruit te gaan. Met dit doel is een project 

gestart om de overgangen van uitkering, dagbesteding, beschut werk en banenafspraak naar regulier 

werk te versoepelen. Er zijn mensen in de bijstand die willen werken, maar huiverig zijn voor een 

tijdelijke baan, uit vrees om zonder inkomsten te komen als het contract afloopt en de nieuwe 

uitkering nog niet is opgestart. Ook zijn er Wajongers die liever in de dagbesteding werken dan een 

baan accepteren, uit vrees oude rechten te verspelen. Wajongers moeten veilig kunnen bewegen 

tussen uitkering en baan. Mensen hebben bovendien vaak geen inzicht in de financiële gevolgen van 

(weer) gaan werken en kunnen achteraf te maken krijgen met verrekeningen van bijvoorbeeld 

huurtoeslag of zorgtoeslag. Men kiest dan soms voor de zekerheid van een uitkering dan de 

onzekerheid van een baan. 
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Re-integratie (en kader pag. 16) 

De Minister heeft tijdens het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017 toegezegd om te kijken 

of er bij het UWV bruikbare informatie beschikbaar is over het aantal mensen dat werk vindt na 

een re-integratietraject. Tabel 2.1.1 biedt deze informatie. Deze tabel geeft weer hoeveel mensen 

met een arbeidsbeperking het UWV aan het werk heeft geholpen. UWV rapporteert daarnaast 

jaarlijks in breder verband over de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidshandicap  n de 

UWV monitor arbeidsparticipatie. In de periode 2014 tot medio 2017 is op basis van een experiment 

de effectiviteit van ingekochte trajecten voor mensen met een WGA-uitkering onderzocht. SEOR en 

Regioplan hebben in maart 2018 het rapport over dit experiment opgeleverd. Uit het onderzoek 

blijkt dat inzet van een traject de kans op werkhervatting significant vergroot. Het nettoeffect van de 

re-integratiedienstverlening loopt op van bijna éénprocentpunt na drie maanden tot vier 

procentpunten na twee jaar. Om het inzicht in de effectiviteit van de re-integratie van 

arbeidsgehandicapten te verbeteren is SZW samen met UWV een kennisprogramma gestart. De 

opzet van het kennisprogramma is gericht op een continu ontwikkelproces waarin door 

experimenteren, implementeren, meten en leren de dienstverlening steeds verder wordt verbeterd. 

SZW informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van deze onderzoeken. 
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Het kabinet wil stimuleren dat meer mensen met een arbeidsbeperking gaan werken. Meer dan de 

helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft nu geen werk. Het kabinet legt zich hier niet 

bij neer. Want werk biedt mensen bestaanszekerheid, vergroot het gevoel van eigenwaarde en 

draagt bij aan een sociaal netwerk. Als samenleving hebben we iedereen die kan werken ook hard 

nodig. Het kabinet streeft daarom naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin mensen met en zonder 

arbeidsbeperking naargelang van hun mogelijkheden mee kunnen doen. Bij voorkeur bij een 

reguliere werkgever en als dat niet kan in een beschutte omgeving. Hiermee zet het kabinet ook in 

op uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Gelukkig zijn er 

steeds meer werkgevers bij wie iemand met een beperking aan de slag is. Dit blijkt uit het feit dat het 

bedrijfsleven momenteel ruimschoots voldoet aan de banenafspraak, terwijl de publieke sector nog 

een tandje moet bijzetten. Maar we staan nog voor een grote opgave om iedereen een kans te geven 

op de arbeidsmarkt. In het afgelopen jaar heeft het kabinet het voornemen uit het regeerakkoord 

om over te gaan op loondispensatie in de Participatiewet nader uitgewerkt. Tijdens deze uitwerking 

is gebleken dat het niet mogelijk is om loondispensatie in de Participatiewet zo in te richten dat het 

voor iedereen simpeler en beter wordt. Het kabinet ziet daarom af van invoering van loondispensatie 

in de Participatiewet. Het doel van het kabinet blijft ongewijzigd: meer mensen met een 

arbeidsbeperking aan het werk. Daartoe zet het kabinet in op een breed offensief voor 
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vereenvoudiging en meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet heeft de 

Tweede Kamer hierover bij brief van 7 september geïnformeerd. Voor de begrotingsbehandeling van 

SZW zal het kabinet een nadere uitwerking naar de Tweede Kamer sturen. 

Armoede en schulden hebben grote invloed op het leven van mensen. Ze veroorzaken stress en 

leiden vaak tot een slechtere gezondheid of tot problemen binnen relaties. Schulden vormen een 

belemmering bij het vinden van werk of bij het behouden van werk. Armoede kan de ontwikkeling 

van kinderen belemmeren. Er zijn in Nederland 292.000 kinderen met kans op armoede (CBS, 2018). 

Dit is één op de negen kinderen. In Nederland heeft één op de tien huishoudens te maken met 

problematische schulden en voor één op de vijf huishoudens bestaat het risico om met 

problematische schulden te maken te krijgen. Iedereen kan in de schulden belanden, bijvoorbeeld 

door werkloosheid of echtscheiding. De complexiteit van de samenleving – en specifiek de 

uitkeringen- en toeslagensystematiek waarin burgers hun weg moeten vinden – speelt vaak een rol 

bij het ontstaan van schulden. Complexiteit raakt bepaalde mensen extra hard: mensen die 

laaggeletterd zijn, een (licht) verstandelijke beperking hebben of die problemen hebben op meerdere 

leefgebieden. 

De schuldenproblematiek vraagt om een samenhangend totaalpakket aan maatregelen dat  

gezamenlijk met alle betrokken partijen wordt uitgevoerd. In het Samenwerkingsverband Brede 

Schuldenaanpak werken veel organisaties samen met als ambitie een bijdrage te leveren aan het 

oplossen van de schuldenproblematiek in Nederland. De brede schuldenaanpak richt zich op drie 

pijlers: (1) het voorkomen van problematische schulden; (2) het terugdringen van problematische 

schulden; en (3) het bevorderen van zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso. Het 

kabinet zoekt bij de aanpak van de schuldenproblematiek naar een balans tussen de belangen van de 

schuldenaar en die van de schuldeiser. Het is belangrijk dat er steun is voor mensen die echt hulp 

nodig hebben, op een manier die geen afbreuk doet aan het rechtvaardigheidsgevoel van andere 

mensen. Ook de Europese Commissie beveelt Nederland aan om maatregelen te nemen om prikkels 

voor het aangaan van schulden door huishoudens terug te dringen. 

Het kabinet wil problematische schulden voorkomen door te bevorderen dat meer mensen aan het 

werk gaan en dat (meer) werken loont. Werk is immers de beste weg om schulden te voorkomen 

dan wel structureel uit de problematische schulden te raken. Daarnaast wil het kabinet 

problematische schulden tegengaan door een versterkte inzet op preventie en vroegsignalering. 

Inzet op betere beheersing van de Nederlandse taal, basisvaardigheden zoals rekenen en omgaan 

met de computer, passen ook in het streven om schulden te voorkomen. Daarom werken de 

ministeries van OCW, SZW en VWS samen met gemeenten en tal van partners aan het voorkomen en 

verminderen van laaggeletterdheid in het programma «Tel mee met Taal.» Daarnaast neemt het 

kabinet extra maatregelen om excessen in kredietverlening tegen te gaan. Voor werkende ouders zet 

het kabinet in op verbeteringen in de kinderopvangtoeslag om (problematische) terugvorderingen te 

verminderen.  

Als problematische schulden niet voorkomen kunnen worden, moeten we mensen waar mogelijk 

ontzorgen, ondersteunen en activeren om hun schulden de baas te worden. Het kabinet stelt € 80 

miljoen ter beschikking in de periode 2018–2020 voor het voorkomen van schulden en de bestrijding 

van armoede – in het bijzonder onder kinderen. Dit geld moet een impuls geven aan de verbetering 

van de toegang tot, en effectiviteit van, de gemeentelijke schuldhulpverlening en aan versterking van 

de lokale regiefunctie van het (kindgericht) armoedebeleid. Om mensen met schulden en armoede 
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effectief te kunnen ondersteunen, moeten professionals goed toegerust zijn voor hun taak. Daarom 

werken kabinet en gemeenten aan de verdere professionalisering van schuldhulpverlening en het 

gemeentelijke armoedebeleid door het uitvoeren van programma’s zoals «Vakkundig aan het werk» 

en «Schouders eronder». 

Daarnaast werkt het kabinet met gemeenten en vrijwilligersorganisaties aan een landelijk dekkend 

netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding. Ten slotte 

moeten mensen met problematische schulden kunnen rekenen op een zorgvuldige en 

maatschappelijk verantwoorde incasso. Schulden kunnen, onder meer door stapeling van boetes 

voor te laat betalen, rente en bijkomende kosten, heel snel oplopen. Een solide beslagvrije voet die 

door alle schuldeisers wordt gerespecteerd is noodzakelijk om het bestaansminimum te beschermen. 

Om deze problemen op te lossen werkt het kabinet aan herziening van het beslag- en executierecht, 

implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding van het beslagregister. 

Ook kijkt het kabinet kritisch naar de rol die de rijksoverheid zelf speelt als schuldeiser.  

 

Onderwijs Cultuur en Wetenschappen  

Primair onderwijs (pagina 39 en verder) 

In het Regeerakkoord is aangekondigd dat de regering vanaf 2019 structureel € 170 miljoen per 

jaar investeert in het gemeentelijk onder- wijsachterstandenbeleid voor een verruiming van het 

aanbod van voorschoolse educatie. In 2018 is alvast een deel (€ 40 miljoen) van de investering van 

2019 uitgekeerd waardoor in 2019 een investering van € 130 miljoen resteert. Ook is in het 

Regeerakkoord vastgelegd dat de verdeling van middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid 

wordt geactualiseerd. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek is een nieuwe indicator ontwikkeld 

die het risico op een onderwijsachterstand bij kinderen beter in beeld brengt. Deze indicator wordt 

vanaf 2019 gebruikt voor de verdeling van de middelen van het onderwijsachterstandenbeleid over 

basisscholen en gemeenten. De nieuwe verdeelsystematiek gaat in per 1 januari 2019 voor 

gemeenten en per schooljaar 2019–2020 voor basisscholen. 

Voortgezet onderwijs (pagina 45 en verder)  

Het sectorakkoord VO is in 2017 geëvalueerd. Daarnaast is in het Regeerakkoord »Vertrouwen in 

de toekomst» opgenomen dat de afspraken uit het sectorakkoord worden gehandhaafd. Op basis 

van de evaluatie is het sectorakkoord geactualiseerd. Het akkoord – dat doorloopt tot en met 2020 – 

bevat doelstellingen voor uitdagend onderwijs voor de leerlingen, de brede vormende taak van het 

onderwijs, regionale samenwerking, scholen als lerende organisaties, strategisch personeels- beleid 

en verantwoording. De Tweede Kamer ontvangt in het voorjaar van 2019 de laatste 

voortgangsrapportage en in 2020 de evaluatie.  

Daarnaast investeren wij vanaf 2022 structureel € 100 miljoen per jaar in een kwalitatief hoogstaand 

en dekkend aanbod van technisch vmbo. In 2019 is € 70 miljoen beschikbaar, grotendeels voor 

scholen met de technische profielen PIE (produceren, installeren en energie), BWI (bouwen, wonen 

en interieur) en M&T (mobiliteit en transport). Daarnaast zijn deze middelen beschikbaar voor 

verdere professionalisering van vmbo-docenten en voor regionale planvorming voor de jaren erna. 
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Om in 2020 en de jaren erna in aanmerking te blijven komen voor deze middelen, moeten vmbo-

scholen samen met het mbo en het bedrijfsleven gezamenlijk plannen maken voor 

toekomstbestendig technisch vmbo-onderwijs in hun regio.  

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie  

Met de mbo-sector is het «Bestuursakkoord 2018–2022 Trots, vertrouwen en lef» afgesloten. Het 

Bestuursakkoord gaat over de gezamenlijke ambities voor het mbo en over de invulling van de 

nieuwe tranche Kwaliteitsafspraken. Mbo-instellingen zullen, samen met hun regionale partners, 

plannen en ambities vastleggen in Kwaliteitsagenda’s voor de komende vier jaar die moet leiden tot 

innovatie in het mbo. Daarbij is er aandacht voor drie landelijke speerpunten: onderwijs dat 

voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst, gelijke kansen in het onderwijs (waaronder goede 

doorlopende leerlijnen) en jongeren en (jong)volwas- senen in een kwetsbare positie.  

Kansengelijkheid is een speerpunt van het kabinet en daarom zijn er in 2019 concrete stappen 

voorzien. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Beleidsagenda.  

Het huidige Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) loopt af per 2018. Er komt een vervolg van het RIF 

voor de jaren 2019–2022, daarvoor is in totaal € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt 

via het experiment Ruimte voor de regio mogelijk voor mbo-instellingen om een deel van het 

onderwijs in de regio te ontwikkelen en zo regionaal in te kleuren. Voor nadere toelichting op het 

nieuwe RIF en het experiment wordt verwezen naar de Beleidsagenda.  

Per 1 januari 2019 is de budget neutrale afschaffing van de cascadebekos- tiging voorzien. Door het 

beëindigen van de cascadebekostiging wordt de afnemende bekostiging voor studenten die lang(er) 

in het mbo verblijven ongedaan gemaakt. Daardoor ontstaat er meer financiële ruimte voor 

instellingen om deze studenten gelijke kansen te bieden zodat ook zij met behulp van het stapelen 

van diploma’s of het wisselen van opleiding, een diploma kunnen halen met uitzicht op een plek op 

de arbeidsmarkt. Zo krijgen alle studenten in het mbo de kans zich in een passend tempo te 

ontwikkelen en te ontplooien.  

Voor «een leven lang ontwikkelen» werken we met andere departe- menten, sociale partners, 

onderwijsinstellingen en andere stakeholders aan de wijze waarop de randvoorwaarden voor leven 

lang ontwikkelen worden versterkt, waaronder een digitaal overzicht dat inzichtelijk maakt welke 

scholingsmogelijkheden een individu heeft.  

Hoger onderwijs  

De belangrijkste wijzigingen op het terrein van hoger onderwijs worden beschreven in de 

beleidsagenda. Aanvullend hierop wordt hieronder nog op een specifieke beleidswijziging ingegaan.  

Accreditatie op maat  

Op 12 juni 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Accreditatie op maat. Met 

deze wet komt onder andere het gedifferen- tieerd oordeel te vervallen en wordt er een betere 

scheiding aangebracht tussen verantwoorden en verbeteren.  
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In de sectorakkoorden met hogescholen en universiteiten is afgesproken om te verkennen hoe een 

betere balans gegeven kan worden tussen kwaliteitsborging van opleidingen enerzijds en werkdruk 

hiervan anderzijds. Naar verwachting zal het resultaat van deze verkenning met de Tweede Kamer 

worden gedeeld voor de zomer van 2019. De optie van instellingsaccreditatie (met verplichte 

opleidingsvisitaties) zal in de verkenning ruimschoots aandacht krijgen, alsook de mogelijkheid voor 

onderwijsinstellingen om te kiezen tussen accreditatie op instellings- en opleidingsniveau.  

Bekostigingssystematiek  

Op basis van het Regeerakkoord wordt de bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs herzien. 

In 2019 wordt in zorgvuldig overleg met de Vereniging Hogescholen en de VSNU vervolg gegeven aan 

het onderzoek dat is uitgevoerd naar de werking van de bekostigingssystematiek en de varianten 

voor aanpassing die daarin zijn voorgesteld. Dit onderzoek zal voor de begrotingsbehandeling van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (najaar 2018) naar de Tweede Kamer worden 

gestuurd.  

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid  

De kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd door de beschikbaarheid van voldoende 

personeel van voldoende kwaliteit voor alle onderwijsdeelnemers. De Minister is verantwoordelijk 

voor een onderwijsstelsel dat zodanig functioneert dat het onderwijs aansluit bij de talenten en 

ambities van individuele leerlingen/studenten en bij de behoefte van de maatschappij. De leraar en 

de schoolleider zijn daarbij cruciaal.  

 

Financieren: De Minister draagt bij aan het lerarenbeleid op scholen door het (mee)financieren van 

(mogelijkheden tot) professionalisering. Dit via aanvullende bekostiging en subsidies.  

 

Stimuleren: De Minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van directe stimuleringsmaatregelen 

ten behoeve van de ontwikkeling van de kwaliteit en professionaliteit van docenten en het bijdragen 

aan een aantrekkelijk beroep. Dit door middel van het in 2007 uitgebrachte actieplan «LeerKracht 

van Nederland», het in mei 2011 uitgebrachte actieplan «Leraar 2020, een krachtig beroep!» en de in 

oktober 2013 opgestelde «Lerarenagenda 2013–2020: de leraar maakt het verschil» en de op basis 

daarvan met belanghebbenden afgesloten convenanten en bestuursakkoorden.  

 

Regisseren: De Minister draagt verantwoordelijkheid voor het borgen van de onderwijskwaliteit van 

scholen. Om deze verantwoordelijkheid waar te maken wordt een bijdrage geleverd aan het zorgen 

voor voldoende docenten van voldoende kwaliteit. Dit gebeurt door wetten en regels uit te 

vaardigen voor goed bestuur, door een dialoog te voeren met en toezicht te houden op 

belanghebbenden, en zo nodig actief regie te voeren.  

 

 

 



 

 

De Rijksbegroting 2019 

Passages  

Indicatoren/kengetallen  

De indicatoren voor het arbeidsmarkt- en personeelsbeleid worden beschreven in de beleidsagenda 

en in OCW in Cijfers. Het Dashboard Lerarenagenda geeft een beeld van de kwantitatieve voortgang 

voor alle zeven agendalijnen van de Lerarenagenda. 


