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1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
Erwin opent de vergadering met een hartelijk welkom. Aandacht wordt gevraagd voor aanwezigen 
die vanochtend handtekeningen verzamelen voor hun kandidaat lidmaatschap voor de Tweede 
Kamer, te weten Grace Tanamal, Loes IJpma, Bülent Isik en Harun Keskin.  
Erwin stelt voor de volgorde van de agenda wat aan te passen. De bestuurswisselingen worden naar 
voren gehaald ivm de omstandigheid dat Rob van Muilekom eerder weg moet. De vergadering stemt 
daarmee in. 
 
2. vaststellen verslag vergadering 19 maart 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Bestuurswisselingen / herbenoeming 
De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel van het bestuur. 
Met ingang van vandaag is derhalve: 
René Harinck bestuurslid voorzitter, Sytse Koopmans bestuurslid secretaris en Hans Blom bestuurslid 
fractievolger PS. Gert Mulder is per vandaag herbenoemd als bestuurslid fractievolger HDSR. De 
benoemingstermijn is twee jaar. 
Rob van Muilekom en later ook Peter Weijland en Loes IJpma spreken, namens PvdA Gewest Utrecht 
een woord van dank aan aftredend bestuurslid voorzitter Erwin Kordes. Ook Gert Mulder wordt 
bedankt voor zijn inzet in de rol van secretaris. Er zijn ook wat fysieke blijken van waardering. 
 
4. Thema De Nieuwe School – De Strijd voor één samenleving, voor kansen voor ieder kind 
    Aan de hand van het essay hierover, recentelijk gepubliceerd door Diederik Samsom. 
    Presentaties door: Loes Ypma (lid Tweede Kamer) en Rinda den Besten (vz PO-raad) 
Loes doet de aftrap door te verwijzen naar het belang van Onderwijs in het parlement en specifiek 
ook voor de PvdA. Onderwijs is de motor van de verheffing en draagt bij aan de binding met en 
tussen kinderen. Dit belang kan moeilijk worden overschat. Segregatie tussen groepen kan via 
onderwijs worden voorkomen/beperkt. Krijgt iedereen voldoende kans? Kunnen we taalachterstand 
wegnemen? Kunnen we starten met de Engelse taal al in de kleuterklas?  
Loes pleit voor de CITO-toets als selectie instrument, sterker dan het schooladvies. Het kind krijgt het 
voordeel van de twijfel bij een hogere CITO-score dan het schooladvies. Dit komt bij ca. 6.000 
kinderen voor en nu wordt daarvan bij slechts 1.000 kinderen het schooladvies aangepast. 
Daarbovenop geldt dat daarvan bij hoger opgeleide ouders het schooladvies 2x zo vaak wordt 
aangepast dan bij lager opgeleide ouders.  
Loes pleit voor financiële prikkels voor scholen om een ‘brede school’ te worden. 
Zij sluit af met de vaststelling dat alles in het onderwijs staat of valt bij de leerkracht. Zij roept op 
daarin op alle mogelijk manieren te investeren. Diederik heeft daarvoor ook het versterken van het 
teamverband tussen onderwijzers genoemd en een verdeling 20 uur onderwijs, 20 uur voorbereiding 
etc. 
Rinda vervolgt. Als voormalig wethouder in Utrecht ziet zij haar werk voor de PO-raad vooral als het 
verbinden van de werelden Onderwijs, lokale politiek en Zorg. In het bieden van mogelijkheden om 
kansen te realiseren, speelt onderwijs maar voor 18% een rol. De rest is oa de familie/thuisomgeving 
en de gemeente waarin je woont. Je kunt met onderwijs dus niet alles oplossen, het moet met elkaar 
dus ook met bijv. de muziekschool en sportverenigingen.  
Rinda is trots op het Nederlandse onderwijs en voor haar komen de leerkrachten met stip op 1. Je 
werkt met liefde en passie, maar je kunt niet gemakkelijk switchen en je wordt niet rijk. Er gaat 
weinig geld om in het primair onderwijs. 2.700 euro per leerling per jaar tegenover 11.000 euro in 
het voortgezet onderwijs. Ook moet je bedenken dat 85% van dat geld in het primair onderwijs op 
gaat aan salaris voor de leerkracht. Alle boeken, lesmethodes, digiborden, stoeltjes etc etc moeten 
dan nog. Leerkrachten hebben dan wel een wat hoger salaris gekregen, maar het is toch de 
middelmatigheid die voor de klas staat. Een cultuuromslag is nodig met per school ook een aantal 
hoger opgeleide leerkrachten. 
Rinda wijst erop dat door het huidige systeem van kinderopvang (ruwweg voor blanke 
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tweeverdienende ouders) en de Voorschool (overheid gefinancierd en ruwweg voor achterstands 
milieus) de segregatie van de maatschappij wordt gestimuleerd vanaf twee-jarige leeftijd. Rinda pleit 
voor ‘samen naar school’. 
Rinda mist in het plan van Diederik het onderdeel ‘ICT’ in de zin van het actief bevorderen van ‘21st 
century skills’. Het, ieder op zijn/haar eigen niveau, adaptief leren kan via ICT en daarmee kunnen 
ook leerkrachten worden ontlast. Het intoetsen van cijfers in de pc door leerkrachten moet 
voorkomen worden. Zonde van de tijd. 
Rinda wijst erop dat door de onderwijsinspectie onlangs een rapport is uitgebracht, waarin erop 
wordt gewezen dat het nu moeilijker is dan 10 jaar geleden om van een ‘kind van 10 cent’ een ‘kind 
van 20 cent’ te maken. De PvdA moet van onderwijs een speerpunt maken, met een analyse op alle 
punten in het realiseren van gelijke kansen voor iedereen. D66 maakt ook van onderwijs een 
speerpunt, maar richt zich vooral op hoger onderwijs. In Nederland selecteren wij op 10-jarige 
leeftijd. Om ons heen is dat gemiddeld op 14-jaar. Jongetjes ontwikkelen zich gemiddeld anders dan 
meisjes. De PvdA zou met een concreet onderwijs-achterstandenbeleid moeten komen. Zijn de 
ouders lager opgeleid, dan krijg je voor het onderwijs aan het kind meer geld. Stop met twee jaar 
middelbaar onderwijs als hoog opgeleid te kwalificeren!  
Samenvattend is Rinda het eens met het plan van Diederik, behalve dat de ICT-component daarin 
ontbreekt. Ook pleit zij ervoor de vrijheid voor het inrichten van het werk niet bij individuele 
leerkrachten te leggen, maar bij de school (niet het schoolbestuur, maar het onderwijsteam). 
Wat de CITO-toets betreft pleit zij voor het niet te snel aanpassen van recente keuzes. ‘Geef het drie 
jaar de kans en ga het dan evalueren.’ 
Zowel Rinda als Loes zijn ook strijdbare moeders die zich inzetten voor verbindend onderwijs via de 
PvdA! 
In bovenstaande weergave zijn ook de punten verwerkt die in de levendige discussie met de 
aanwezigen in zaal zijn ontstaan. Afzonderlijk worden nog vermeld;  
a. het desastreuse effect dat armoede bij de ouders heeft op de leercapaciteit van kinderen. 
Gemiddeld scheelt dit 12 tot 15 IQ-punten. 
b. er is niets zo ongelijk als het gelijk behandelen van kinderen in ongelijke omstandigheden.  
c. in de discussie openbare- versus bijzondere scholen, staat de PvdA aan de kant van het handhaven 
van de diversiteit. In Nederland is het niet zo dat gemiddeld openbare scholen meer gekleurd zijn 
dan bijzondere scholen. 
d. zorg voor verbinding: tussen met handen doen en met hoofd bedenken, tussen geld voor zorg en 
geld voor onderwijs en ook tussen onderwijs en arbeidsmarkt/bedrijfsleven (Rapport Schnabel). 
e. in de discussie; wil je samenleven of wil je het beste voor jezelf en je kinderen moet de PvdA intern 
de ideologische discussie voeren en vandaar de samenwerking met andere partijen zoeken (niet 
vanuit systemen redeneren). 
 
Noot secretaris: Met dit laatste punt leverde Bram de Hulster zijn laatste bijdrage in een gewestelijke 
PvdA vergadering. Jarenlang was hij een markant Utrechts PvdA lid, gewestelijk- en congres 
afgevaardigde. Een overtuigd sociaaldemocraat. Op 30 augustus 2016 is hij overleden. Wij zullen zijn 
gedreven inbreng missen.  
 
5. Voorstel activiteitenbudget Gewest Utrecht – invulling reserve surplus op 
      Begroting 2016, Peter Weijland 
Peter geeft een toelichting en het voorstel wordt goedgekeurd door de vergadering, inclusief de 
eventueel daarvoor benodigde aanpassing van de vastgestelde begroting 2016. Vanuit de 
vergadering worden de volgende voorwaarden gesteld: 
a. laten we doorpakken en aan de slag. Snel de commissie inrichten en liggende voorstellen 
beoordelen. 
b. alle organen waar het Gewest Utrecht verantwoordelijk voor is kunnen een beroep doen op het 
fonds 
c. de volgende vergadering (1 oktober as) een rapportage over de stand van zaken en vervolgens 
iedere vergadering een korte update. 
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6. Actualiteiten uit de PS-fractie, door Julie d’Hondt 
Mutaties in de PS-fractie worden gemeld. Pauline en Julie zwanger. Osman en Willie erin, Annet 
commissielid. 
In de Statenvergadering van maandag as wordt gesproken over het onverwachte overschot van 13 
mln euro (was vorig najaar nog 400.000 euro) en een onderbesteding door de Provincie van maar 
liefst 60 mln euro. De PvdA zal suggesties inbrengen, zoals: 
- stageambassadeurs onderwijs/arbeidsmarkt 
- buslijnen in stand houden 
- leegstand kantoren aanpakken 
- energietransitie strakker aanpakken 
Tenslotte wijst Julie op de demonstratie morgen tegen de verbreding van de A27 rond Utrecht. 
 
7. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR) 
Jan noemt de mede door inzet van ons DB-lid gerealiseerde zonnepanelen-park op de HDSR-locatie 
in De Bildt. De bedoeling is dat HDSR op termijn steeds meer energieleverancier gaat worden dan 
afnemer van energie. 
De aanbesteding van de investering in de nieuwe rioolwaterzuivering te Utrecht is succesvol 
afgerond. Er komt een door de PvdA gewenst duurzaam systeem. 
De uitvoering wordt binnen HDSR door een ander DB-lid gedaan. Hierdoor hebben we bij ons DB lid 
de activiteiten van HDSR op het gebied van innovatie kunnen bundelen. Constantijn heeft nu zowel 
de omgevingswet, klimaatadaptatie en stedelijk waterbeheer in portefeuille en ook de internationale 
zaken. 
Verder is actueel dat in het kader van dijkversterking de gekanaliseerde Hollandsche IJssel door HDSR 
is overgenomen van Rijkswaterstaat. 
 
8. Actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij door Loes IJpma 
Loes wijst op de veelheid van activiteiten in de Kamercommissie Veiligheid en Justitie. 
Voorts is de door het congres gevraagde uitbreiding van het kinderpardon een ingewikkeld thema. 
Op verzoek zal Loes de positie van de PvdA rond aspecten van het eigen risico in de zorg precies 
uitzoeken en daarover in de komende vergadering terug rapporteren (oa de positie van chronisch 
zieken en de maximale hoogte van het eigen risico). De vergadering verzoekt haar ook om nadere 
informatie te geven over de stand van zaken bij de doorstroming van asielzoekers en de 
(woon)situatie bij statushouders. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Erwin bedankt alle aanwezigen en collega bestuursleden voor de prima samenwerking. Hij sluit af 
met een citaat van Joop den Uyl uit zijn regeringsverklaring 1974: “Waar visie ontbreekt, komt het 
volk om.” Aan ons de taak om dat te voorkomen. 
De afsluiting vindt plaats in de vorm van een omhelzing van Loes (namens alle gewestelijke leden) 
van Erwin. 
 
Volgende gewestelijke vergadering: 29 oktober 2016, 13.00 uur, locatie volgt. 
 
Voor de vergaderstukken zie svp onze website www.psutrecht.pvda.nl 
 
 
 


