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2 0 1 9  –  N a j a a r s c o n g r e s  t e  Z w o l l e  

M o t i e s  

 

M 1. Steun uitspreken voor burgerslachtoffers in Noord Syrië 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het Landelijk Bestuur van de Jonge Socialisten zich openlijk uitspreekt tegen deze onrechtmatige inval en steun 
uitspreekt voor de burgerslachtoffers; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 2. Klimaatverantwoordelijkheid 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS zich inzet om de kosten voor een groenere economie neer te leggen bij de hoofdverantwoordelijken;  
• De JS de primaire verantwoordelijkheid voor klimaatmaatregelen niet bij het individu legt, maar bij de 

grootvervuilers; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 3. Socialistische soepkeukens 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het congres de afdelingen en leden oproept tot het uitvoeren van directe materiële acties, zoals het inzamelen 
van geld en eten voor de voedselbank, of helpen bij organisaties zoals Food not Bombs;   

• Het bestuur van de JS, op zijn minst buiten verkiezingstijd, tijd zal besteden aan het organiseren van dit soort 
acties;  

• Waar mogelijk bij dit soort acties de samenwerking wordt gezocht met linkse PJO’s en partijen, de bonden, en 
andere organisaties die in de sfeer van Links Nederland vallen;  

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 4. Voor seculier onderwijs 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS het standpunt inneemt dat al het onderwijs in Nederland seculier openbaar/bijzonder algemeen 
onderwijs moet worden en dat het propageren van een geloofsovertuiging geen plaats moet hebben in het 
onderwijs;  

• Het congres het landelijk bestuur de opdracht geeft om actief te werk te gaan om ervoor te zorgen dat de PvdA 
dit standpunt ook overneemt;  

• Het congres het landelijk bestuur de opdracht geeft om, mogelijk in samenwerking met andere PJO’s, een 
campagne te starten om dit onderwerp te agenderen binnen de maatschappij en om de steun aan te tonen voor 
de nodige grondwetswijziging via bijvoorbeeld een petitie; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 6. La la la geld 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS nu eindelijk tegen het huidige leenstelsel is;  
• De werkgroep onderwijs in samenwerking met afdelingen vóór het voorjaarscongres van 2020 meerdere 

activiteiten/acties organiseert omtrent het leenstelsel;  
• De werkgroep onderwijs op het voorjaarscongres 2020 met een voorstel komt voor een alternatief systeem van 

studiefinanciering;  
• Het Landelijk Bestuur actief meedoet in gesprekken met de Tweede Kamerfractie van de PvdA voor een nieuw 

systeem en compensatie voor gedupeerde studenten; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 8. Meer geld naar de jeugdzorg 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS het standpunt inneemt dat er meer geld voor jeugdzorg naar de gemeente moet; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 9. 50.000 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De tijdelijke commissie ’50.000’ wordt opgericht, met als doel het landelijk bestuur te ondersteunen in het 
inzichtelijk maken van de 50.000 voor de campagne;  

• De commissie moet bestaan uit vijf leden, waarvan drie penningmeesters van lokale afdelingen, één lid uit het 
landelijk bestuur en één lid uit het presidium;  

• De commissie zo snel mogelijk moet worden opgesteld;  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 11. Eenzame jongeren 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De Eenzaamheid onder jongeren aan te kaarten bij de PvdA Tweede Kamerfractie om ervoor te zorgen dat er ook 
in Nederland een onderzoek zal worden gedaan naar eenzaamheid onder jongeren;  

• Dat er vanuit JS een actie georganiseerd wordt om dit probleem aan te kaarten; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 13. Vliegtaks 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS pleit voor het invoeren van een belasting op vliegtickets, waarbij rekening moet worden gehouden met de 
relatieve milieu-impact van de vlucht;  

• Alle passagiers, dus ook overstappers, die gebruikmaken van een Nederlandse luchthaven, deze belasting 
moeten betalen;  

En gaat over tot de orde van de dag. 
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A c t u e l e  m o t i e s  

AM 1. Menstruatie-armoede 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De Jonge Socialisten in de PvdA gaat aandringen bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA tot de opzet van een 
diepgaand onderzoek naar menstruatie-armoede;  

• Wij als Jonge Socialisten in de PvdA ons gaan inzetten, door middel van acties, voor het verbreken van de taboe 
rondom de menstruatie-armoede.  

• Wij als Jonge Socialisten in de PvdA ons gaan inzetten, door middel van acties, voor het beschikbaar maken van 
gratis menstruatieproducten in onder andere: scholen en openbare sanitaire voorzieningen;  

• Wij als Jonge Socialisten in de PvdA ons gaan inzetten, door middel van acties, voor het beschikbaar maken van 
meer openbare vrouwen*toiletten en meer voorlichting over menstruatie; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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2 0 1 9  –  V o o r j a a r s c o n g r e s  t e  L e i d e n  

M o t i e s  

M 2. Zelfbewoning 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Roept het Landelijk Bestuur op: 

• Om het standpunt in te nemen om bij de aankoop van starterswoningen een zelfbewoningsverplichting van 
minimaal drie jaar wettelijk vast te leggen;  

• En dit samen met de PvdA op de politieke agenda te zetten; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 3. Aanpassen erfbelasting 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Roept het Landelijk Bestuur op: 

• Het standpunt in te nemen en te pleiten voor een erfbelasting van 100% van alles boven de €500.000;  

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 4. Afschaffing verhuurdersheffing 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Roept het Landelijk Bestuur op: 

• Om samen met de PvdA, andere PJO’s en hun moederpartij de afschaffing van de verhuurderheffing te 
bewerkstelligen;  

• Het vrijgekomen geld voor de corporaties geïnvesteerd dient te worden in de verduurzaming, nieuwbouw en het 
aanpassen van woningen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 5. UWV  

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het landelijk bestuur acties gaat organiseren om dit te veranderen;  
• Het landelijk bestuur dit gaat aankaarten bij de PvdA; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 6. Gratis kinderopvang voor iedereen  

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De Jonge Socialisten het standpunt inneemt dat iedereen recht heeft op gratis kinderopvang;  
• De Jonge Socialisten een actie opzet rondom gratis kinderopvang; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 7. 1 Mei is een feestdag 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het LB het belang van een vrije dag op 1 mei bepleit bij het partijbestuur; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 9. Gelijktrekking ouderschapsverlof 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De Jonge Socialisten moet pleiten voor uitbreiding van het vaderschapsverlof zodat het ouderschapsverlof 
gelijk is voor mannen en vrouwen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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A c t u e l e  m o t i e s  

 

A 1. Nobody puts baby in a corner 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Baby Justine erelid wordt van de JS;  
• Het bestuurslid leden zorg moet dragen dat alle mogelijke middelen aan Thijs & Liselotte worden geboden ten 

behoeve van de gewenste sociaaldemocratische opvoeding; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

A 2. I did it my way 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Twan op het Najaarscongres een tweede poging gaat doen als Rolf afscheid neemt van de vereniging;  
• De zanger van Loco Loco moet los van de locatie van het congres altijd komen zingen; 
• Twan moet een liedje van Rowwen Heze zingen bij de speech 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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2 0 1 8  -  N a j a a r s c o n g r e s  t e  G r o n i n g e n  

 

M o t i e s  

M 1. Vrouwen*quotum 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS een vrouwen*quotum wil voor de top van het bedrijfsleven; 
• De vereniging een inspanningsverplichting heeft om gendergelijkheid te bewerkstelligen in het landelijk bestuur en 

afdelingsbesturen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 3. Strippers4Women 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Vrouwen* ook in stripclubs mogen komen; 
• Het LB bij de PvdA bepleit dat de Tweede Kamerfractie zich in gaat spannen om deze discriminatie aan te pakken; 
• De JS hier actie voor kan voeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 4. Meer seksuele voorlichting over/voor LHBT* 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Er meer seksuele voorlichting voor LHBT*ers moet komen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 5. Bloeddonatie: nu ook voor homomannen 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS tegen deze onredelijke en discriminerende eis is; 
• Het LB bij de PvdA bepleit dat de Tweede Kamerfractie zich hard gaat maken voor het schrappen van deze eis; 
• De JS hier actie voor gaat voeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 6. No means no! 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Er mondelinge, enthousiaste toestemming of toestemming in daden, bijvoorbeeld terug zoenen of jezelf/de ander 
uitkleden, nodig moet zijn om seksuele handelingen te mogen verrichten; 

• En roept het landelijk bestuur op om dit via de PvdA landelijke wetgeving te laten worden; 
• Het voor mannen ook onder verkrachting moet vallen wanneer hij gedwongen wordt om bij iemand anders seksueel 

binnen te dringen; 
• Seksueel binnendringen geen eis meer mag zijn wanneer er gesproken wordt van verkrachting. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 8. Vrouwen*netwerk 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Er binnen de vereniging een vrouwen*netwerk dient te worden opgericht naar het voorbeeld van YES en IUSY, zodat 
vrouwelijke* leden daarbinnen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en spreken; 

• Dit netwerk tijdens meerdaagse landelijke activiteiten een vertrouwelijke en veilige ruimte krijgt om bijeen te 
komen; 

• Het landelijk bestuur de mogelijkheden onderzoekt om deze oprichting op korte termijn te faciliteren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 9. Emancipatie voor Afdelingen 101 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het landelijk bestuur in samenwerking met huidige en eventueel oud-(afdelings)bestuursleden onderzoek doet naar 
de mogelijkheid om een Emancipatieprogramma voor afdelingen op te stellen, d.w.z. een reeks tips en richtlijnen om 
de participatie van vrouwen* in afdelingen te verbeteren; 

• Dit programma wordt overgedragen aan afdelingsbesturen tijdens de bestuurstraining als vrijblijvend, maar 
structureel opgezet advies. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 11. Opstellen gedragscode 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Er een commissie wordt samengesteld van ongeveer vijf personen met minimaal één LB'er, één presidiumlid en 
ongeveer drie ervaringsdeskundigen (uit niet eerder genoemde structuren), die op het volgende Congres een 
gedragscode voorlegt aan de leden; 

• Deze gedragscode op het congres in stemming gebracht zal worden om toe te voegen als bijlage aan het 
Huishoudelijk Reglement van de Jonge Socialisten, inclusief HR-wijziging om de gedragscode een rechtsgeldige 
basis te geven. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 12. Goede voorbereiding protesten en acties 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het LB genoeg vlaggen, protestborden en andere materiele protestmiddelen regelt wanneer er een protest of actie is 
die door het LB georganiseerd wordt of waarvan het LB medeorganisator is. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 13. Geen gedoogconstructie 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS het standpunt in neemt dat de PvdA geen gedoogconstructie moet aangaan met het kabinet Rutte III; 
• De JS dit standpunt actief verdedigt binnen én buiten de PvdA. 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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2 0 1 8  -  B u i t e n g e w o o n  C o n g r e s  t e  U t r e c h t  

M o t i e s  

M 1. Een minimumloon in de gehele EU 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Er overal in de EU een minimumloon moet komen op basis van de koopkracht; 
• Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdA-verkiezingsprogramma 

voor de Europese Parlementsverkiezingen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 3. Stop het vliegen start het treinen 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Er een belasting op kerosine moet komen; 
• Deze belasting ingezet moet worden om alternatieve, duurzame, manieren van reizen efficiënter, effectiever en 

goedkoper te maken; 
• Er geïnvesteerd wordt in een hogesnelheids-treinnetwerk zodat mensen met een kleine beurs ook op vakantie 

kunnen; 
• Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdA-verkiezingsprogramma 

voor de Europese Parlementsverkiezingen.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 4. Rechtvaardige belastingen 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Er een Europese dividend- en vennootschapsbelasting moet komen; 
• Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdA-verkiezingsprogramma 

voor de Europese Parlementsverkiezingen; 
• Als het de JS niet lukt om dit in het programma te krijgen, we een actie organiseren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 5. European Youth Plan 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het European Youth Plan moet worden ingevoerd; 
• Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdA-verkiezingsprogramma 

voor de Europese Parlementsverkiezingen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

*Het European Youth Plan is een plan geschreven door de PES (Party of European Socialists). Het plan voorziet o.a. in de 
volgende punten: 1) Baangarantie voor iedereen na het genieten van onderwijs. 2) Het Erasmusprogramma moet 
toegankelijk zijn voor iedereen en voor alle opleidingsniveaus. 3) Het European childplan, dat o.a. pleit voor gratis 
medische zorg en betaalbaar onderwijs. 

M 6. Homohuwelijk in de gehele EU 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het openstellen van het huwelijk en het hebben van regenbooggezinnen en het meerouderschap in heel de EU 
ingevoerd en erkend moet worden; 

• Het Landelijk Bestuur, in samenwerking met het PvdA Roze Netwerk en Rainbow Rose, er voor probeert te zorgen dat 
dit punt wordt opgenomen in het PvdA-verkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 7. Meer democratie 1 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De Europese Commissie gekozen moet worden door het Europees Parlement en minder leden moet tellen dan nu het 
geval is; 

• Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdA-verkiezingsprogramma 
voor de Europese Parlementsverkiezingen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 8. Meer democratie 2 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het mogelijk moet zijn om een Commissielid individueel af te zetten; 
• Het Landelijk Bestuur er voor probeert te zorgen dat dit punt wordt opgenomen in het PvdA-verkiezingsprogramma 

voor de Europese Parlementsverkiezingen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 10. Rustzone tijdens internationale activiteiten 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De internationaal secretaris of diens vervanger bij de volgende YES-bureaumeeting pleit voor een rustzone tijdens de 
komende YES-zomerkampen, waar verschillende groepen bijeen kunnen komen; 

• De internationaal secretaris of diens vervanger bij de volgende YES-bureaumeeting pleit dat de ‘Safe Spaces’ in een 
discrete omgeving opgesteld zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

A c t u e l e  m o t i e s  

A 1. Hervorm het HR 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Tot het instellen van de commissie duidelijkheid en transparantie; 
• Draagt het LB op om in samenspraak met het presidium leden of oud-leden te benoemen voor in de commissie, leden 

van de commissie worden door het Congres verkozen; 
• Nieuwe regels begrijpelijk en leesbaar voor alle leden zijn. 

En gaan over tot de orde van de dag.  
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2 0 1 8  -  V o o r j a a r s c o n g r e s  t e  R o t t e r d a m  

M o t i e s  

M 1. Vrouwelijke leden 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het landelijk bestuur en afdelingen zich meer moeten inzetten om vrouwelijke leden te werven. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 2. Doortrappers 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Een vanuit de provincie gecoördineerd hoofdnet voor snelfietspaden ontworpen wordt in elke provincie waarin alle 
plaatsen redelijk tot goed bereikbaar zijn per fiets; 

• Er kwaliteitsstandaarden worden vastgesteld voor het net als weinig kruisingen, bochten en obstakels, maar ook voor 
de omgeving en faciliteiten langs de route; 

• Al het gemotoriseerde verkeer geweerd wordt van deze paden, zeker als zij op fossiele brandstoffen rijden; 
• De JS gaat lobbyen om een hoofdnet van snelfietspaden op de agenda te krijgen bij de Provinciale Staten en de 

landelijke PvdA. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 3. Solidaire campagne 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Liefde binnen de vereniging gestimuleerd moet worden (met consent); 
• Er bij campagneactiviteiten rekening dient te worden gehouden met onze mindervalide leden en hun wensen en 

capaciteiten, zodat ook zij voltallig mee kunnen doen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 4. De wederopleving van de ‘verbindende’ sector 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De bezuinigingen in de cultuursector teruggedraaid dienen te worden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



 

 

16 

 

 

M 6. Massamoord 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS als officieel standpunt opneemt dat de JS de Turkse staat oproept om de genocide op de Armeniërs te erkennen. 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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2 0 1 7  -  N a j a a r s c o n g r e s  t e  L e e u w a r d e n  

M o t i e s  

M 2. Huurgat 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De sociale huurgrens dient te worden verhoogd naar €1000,-; 
• Er een flinke slag dient te worden gemaakt in de bouw van sociale huur om de nieuwe borg te garanderen; 
• Elke JS-afdeling komend jaar een actie opzet rond sociale huur, die anders een liedje moet zingen op het Congres. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 3. Gemeentelijk woningmarktbeleid 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Gemeenten ten minste 40% van de huurwoningraad besteedt aan sociale huur en 40% aan middenhuur; 
• Als dit quotum niet aanwezig is, moet bij de bouw van nieuwe huurwoningen hetzelfde quotum gelden tot de 

voorraad op peil is; 
• De hierboven gestelde eis moet gelden voor mensen die meer dan 50% van het jaar in hun woning wonen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 4. Starters op de woningmarkt 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De premiewoningen weer nieuw leven in moeten worden geblazen om starters te ondersteunen op de woningmarkt; 
• Starters ondersteund worden door de gemeente. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 5. WOZ-afhankelijke verhuurdersheffing  

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De verhuurdersheffing wordt vrijgesteld van woningen met een huurprijs tot €1100,-; 
• De verhuurdersheffing daarna oploopt tot 1% van de woningwaarde bij een huur van €2750,-. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 6. Gordon – ’t Is zo weer voorbij 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het LB, afdelingen en leden hier meer actie op ondernemen en de banden met Young & United versterken; 
• Wanneer er vanuit het LB en/of desbetreffende afdelingen niets gebeurt, zij dan op het volgende Congres een liedje 

zingen (bij voorkeur uit het verzamelde werk van Gordon, vriend van meneer Mark Rutte, bij congresgangers wellicht 
bekend). 

En gaat over tot de orde van de dag. 

A c t u e l e  m o t i e s  

A 1. Stop de sleepwet 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De Jonge Socialisten in de PvdA tegen de sleepwet zijn; 
• Er een aanvraag gedaan wordt bij de referendumcommissie om campagne voor het nee-kamp te voeren; 
• De meeste campagne-energie in de gemeenteraadsverkiezingen gestoken zal worden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

A 2. Koffie en thee op het Congres 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Koffie en thee inclusief een koekje altijd inbegrepen moet zijn op congressen; 
• Samir de koffie financiert; 
• Het presidium uitgesloten is van de gratis koffie; 
• Samir op zaterdag tussen 15:00 en 18:00 uur in een Djellaba en Marokkaans hoedje Marokkaanse thee serveert. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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A 3. De Booij-shuffle 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Wouter Booij elk Congres op zondag de dag opent in een roze speedo met “Nederland in beweging”; 
• Hij de rest van het Congres Marokkaanse thee schenkt in hetzelfde kostuum; 
• Hij als dank voor geleverde diensten op de zaterdagavond van het Congres aanwezig is en gin tonic op kosten van 

Samir drinkt; 
• Hij tot een bedrag van €150,- belastingvrij aan roze speedo’s mag declareren en tevens een duikbril op sterkte krijgt 

van Samir; 
• Hij in aanloop naar het feest op kosten van Samir per Uber wordt opgehaald en tevens op zondag op kosten van Samir 

met Uber black weer wordt terug gebracht. 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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2 0 1 7  -  V o o r j a a r s c o n g r e s  t e  N i j m e g e n  

M o t i e s  

M 2. Later beginnen, en wel nu! 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat:  

• De JS zich inzet om de starttijden van scholen te verplaatsen naar 9:30 uur op zijn vroegst.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 3. Inkomensafhankelijke boetes 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat:  

• Het invoeren van inkomensafhankelijke boetes een streven wordt van de Jonge Socialisten.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 8. Krimpregio’s 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat:  

• De grote kantoren van overheidsbedrijven verplaatst worden naar de krimpregio’s en dat er meer geld naar deze 
gebieden gaat ten behoeve van de leefbaarheid en infrastructuur.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 11. Big Brother isn’t watching you 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat:  

• Beelden van de publieke ruimte binnen vier weken door een onafhankelijke derde partij moeten worden vernietigd;  
• Het Communistisch Manifest, 1984, Das Kapital en Animal Farm verplicht op de leeslijst van middelbare scholen 

komen te staan.  

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 12. * Taa-Tuu * camera NU 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat:  

• Alle hulpverleners (ambulancebroeders, brandweer en politie) in Nederland een bodycam zullen gaan dragen.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 13. Geen religieuze uitingen 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat:  

• Er geen religieuze uitingen zullen worden toegestaan als onderdeel van het politie-uniform, in zowel Amsterdam als 
in de rest van Nederland.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 15. Klimaat 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat:  

• Het LB van de JS, bij het bespreken van veiligheid of klimaatverandering, actief de koppeling tussen deze aspecten 
moet benadrukken;  

• Het LB deze koppeling ook bij de PvdA onder de aandacht zal brengen;  
• Het LB het belang van deze koppeling verder zal uitwerken.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 16. Bewustwordingscampagne online bedreiging 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat:  

• De JS de PvdA moet aanmoedigen om een bewustwordingscampagne te starten om publiek besef aan te wakkeren 
rondom online bedreiging.  

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 17. Cyber security 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat:  

• Wij willen streven naar wettelijke bescherming van ethische hackers, waardoor Nederland een veilige haven wordt 
voor ethische hackers;  

• Nederland bij ethische hackers per geval beoordeelt of zij al dan niet uitgeleverd worden;  
• Nederland deze bescherming ook op internationaal vlak gaat bevorderen;  

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 18. Onafhankelijkheid Europese militaire samenwerking 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat:  

• De JS streeft naar een Europees leger, maar dit streven pas voortzet nadat het democratisch tekort in de EU is 
opgelost;  

• De JS streeft naar bevordering van Europese militaire samenwerking middels afspraken over een minimum voor 
militaire uitgaven; 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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2 0 1 6  -  N a j a a r s c o n g r e s  t e  T i l b u r g  

M o t i e s  

M 3. Ambitieniveau defensie 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Nederland het ambitieniveau moet verhogen en haar defensie dus danig moet organiseren dat zij twee grote missies 
tegelijkertijd moet kunnen uitvoeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 6. Bodemschattenfonds 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Concluderende dat: 

• De JS moet aandringen op en moet pleiten voor de oprichting van een door de overheid beheerd zogenoemd 
‘’Bodemschattenfonds’’; 

• Dit fonds moet bestaan uit verplichte afdrachten van bedrijven die op Nederlandse bodem naar delfstoffen boren, of 
anderszins winst behalen uit sterk gerelateerde activiteiten; 

• Deze verplichte afdrachten een hoogte moeten hebben die het goed functioneren van dit fonds waarborgen; 
• Het geld in dit fonds besteed moet worden aan de volledige compensatie van de schade die burgers ondervinden ten 

gevolge van de gaswinning in Nederland; 
• Naast het volledig compenseren van direct gelede schade, het geld in dit fonds ook geïnvesteerd dient te worden in 

de getroffen regio’s (denk hierbij aan investeren in werkgelegenheid, het tegen gaan van krimp etc.); 
• Wanneer er in het fonds te weinig geld is om mensen te compenseren de overheid het fonds moet bijvullen; 
• De oprichting van zo’n fonds onder geen beding mag leiden tot het wederom verhogen van de gaswinning; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 7. Afschaffing klassenstrijd in de trein 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het klassensysteem in treinen dient te worden afgeschaft, met als tussenstap vermindering en dit punt aanhangig te 
maken bij de PvdA via het lb. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 10. Krijg de Randstedeling in beweging 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Er meer moet worden geïnvesteerd in goede verbindingen met openbaar vervoer bijvoorbeeld meer en frequentere 
intercityverbindingen van andere delen van het land naar de randstad; 

• Er meer moet worden geïnvesteerd in nachtdiensten en betere HSL verbindingen in het land; 
• Er treinverbindingen langs de grens van Noord tot Zuid moeten komen; 
• De trein goedkoper wordt gemaakt. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 12. Ontmoet de verscheidenheid 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het aantal sociale huurwoningen op minimaal 30% per wijk moet worden vastgesteld 
• Sociale woningbouw gemengd gebouwd gaat worden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 13.  Een diverse Overheid  

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De overheid d.m.v. stimuleren van diversiteitsbeleid een afspiegeling van de samenleving probeert te worden; 
• Er per overheidsinstantie streefcijfers worden vastgesteld op basis van de lokale bevolkingssamenstelling; 
• De overheid overal anoniem solliciteren invoert; 
• De private sector verplicht investeert in diversiteit. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 14. Ethnische verbindingsactiviteit 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Iedere Jonge Socialisten afdeling een keer per jaar een multiculturele activiteit organiseert. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 18. Klasseloos middelbaar onderwijs 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Onderwijs vakgericht moet worden ingeschaald. Waarbij de leerling per vak de keuze heeft op wel niveau het vak 
gevolgd wordt; 

• De mogelijkheid voor een extra jaar bestaat om vakken op een hoger niveau af te ronden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 19. Verrijkend onderwijs: ook voor armen! 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Verrijkende onderwijsprogramma’s met overheidssubsidies toegankelijk gemaakt moeten worden voor iedereen;  
• Het wel of niet betalen van een vrijwillige bijdrage geen impact hebben mag op wat kinderen wel of niet mogen doen; 
• Verrijkende onderwijsprogramma’s niet afhankelijk mogen zijn van deze vrijwillige bijdragen.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 20. Opkopen van problematische schulden van jongeren 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het landelijk bestuur het opkopen van problematische schulden door de overheid in het verkiezingsprogramma 
promoot bij afdelingen; 

• Om naamsbekendheid van Schuldhulpmaatjes te vergroten, het landelijk bestuur zich inzet om vrijwilligers te 
werven voor Schuldhulpmaatjes. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 21. Rotterdampas overal 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De inkomensafhankelijke nationale pas ingevoerd wordt die de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan culturele 
activiteiten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 22. Inburgeringscursus op maat 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De vereiste voor het slagen van de inburgeringscursus gebaseerd moet zijn op individueel maatwerk; 
• Inburgeringscursussen, taalcursussen, reiskosten en boeken moeten gratis zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 23. Kinderreclames 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Reclames met betrekking tot ongezond voedsel voor kinderen verboden moeten worden; 
• De verpakkingen van de producten in de supermarkt niet specifiek aantrekkelijk mogen zijn voor kinderen; 
• De producten in hogere schappen in de supermarkt moeten komen te staan. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 24. Orgaandonatie 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Dat we een betere informatievoorziening wensen vanuit de overheid indien het initiatiefvoorstel niet wordt verheven 
tot wet; 

• Ook indien het initiatiefvoorstel niet wordt aangenomen de Rijksoverheid duidelijkere informatie moet verschaffen 
over het moment dat wordt overgegaan tot donatie. 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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2 0 1 6  -  V o o r j a a r s c o n g r e s  t e  A m s t e r d a m  

M o t i e s  

M3. Flexwet is niet zo Flex 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS de PvdA oproept om te streven naar een semi vast contract, dat de kloof moet verkleinen tussen vaste en 
tijdelijke contracten; 

• De JS in samenwerking met de PvdA aan een concreet plan gaan werken; 
• De JS de strijd samen voert met andere maatschappelijke partners, zoals FNV. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M4. Sociaal wonen moet socialer kunnen! 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS in samenwerking met de PvdA een plan moet opstellen waarin de problemen van de woningmarkt in het 
middensegment niet ten koste van het lage segment worden opgelost. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M5. Euthanasie 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Iedereen het recht heeft op een op door hem/haar gekozen moment te sterven; 
• Het vanuit de overheid meer gestimuleerd moet worden te praten over de dood, sterven en euthanasie; 
• Euthanasie hoeft niet uitsluitend uitgevoerd te worden door artsen. Artsen stellen nu ook vaak diagnoses waarna 

vervolgens door ander medisch personeel gehandeld wordt; 
• Waardig sterven er ook omgaat dat je de manier waarop je sterft zelf kiest. Dit betekent dat naasten mogen helpen bij 

euthanasie als dat jouw keuze is. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M6. Suikertaks 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• We in Nederland de taak van verheffing op het gebied van gezondheidskeuzes serieuzer moeten nemen en in het 
bijzonder op het gebied van voeding; 

• Tot de tijd is gekomen dat iedereen over voldoende kennis (in alle vormen) beschikt om in staat te zijn keuzes te 
maken voor een gezonde leefstijl moet er een suikertaks ingevoerd worden. Een suikertaks kan mensen een duwtje 
geven in de richting van de goede keuze; 

• Een suikertaks stimuleert fabrikanten minder suiker aan hun producten toe te voegen. De opgehaalde belastingen 
moeten gebruikt worden voor projecten om te verheffen op het gebied van gezond leven, zoals kennis over voeding, 
kooklessen maar ook beweging. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M7. Comité vluchteling op de arbeidsmarkt 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het comité "Vluchteling en de arbeidsmarkt" de arbeidsbelangen van de vluchtelingen, door vluchtelingen, zal 
behartigen in samenwerking met werkgevers en werknemers; 

• Ondersteunt hun initiatieven. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M8. Vluchtelingen op de arbeidsmarkt 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Vluchtelingen tijdens hun asielprocedure gevraagd moeten worden naar hun kwalificaties, vaardigheden en 
motivatie; 

• Deze informatie proactieve moet worden ingezet om vluchtelingen de kans te geven het gat in de Nederlandse 
arbeidsmarkt op te vullen; 

• Er bijscholing moet komen voor vluchtelingen, om een mismatch tussen vraag en aanbod op te vullen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M12. Flex 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de norm blijft; 
• afwijkingen van deze norm bij het afsluiten van een contract door de werkgever gemotiveerd moeten worden; 
• Werkgevers slechts eenmaal een eenjarig contract moeten aanbieden; 
• Tijdelijke contracten van 7 jaar mogelijk worden gemaakt; 
• Deze contracten samengaan met een scholingsbudget voor de werknemer; 
• Bij tussentijdse opzegging de werknemer recht heeft op volledige ontslagvergoeding voor 7 jaar; 
• 0-urencontracten worden afgeschaft, en arbeidscontracten voor volwassenen voor minimaal 8 uur in de week 

moeten worden afgesloten; 
• Alle werkenden moeten in gelijke mate toegang hebben tot pensioen, verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en 

ziekte. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M13. De strijd aan gaan met boevenconstructies 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De opdrachtgever, die ingeschreven is bij de KvK, moet kunnen aantonen dat door hem ingeschakelde zzp'ers 
voldoen aan de vereisten die de Belastingdienst daaraan stelt; 

• Deze eisen, voor zover nodig, dienen te worden uitgebreid; 
• Schijnconstructies verboden moeten worden, onder dreiging van een boete voor de opdrachtgever; 
• De overheid, vanuit zijn voorbeeld functie, niet mag meewerken aan schijnconstructies. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M14. Waarde van de vrijwilliger 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Ieder kwartaal één JS'er te verkiezen als vrijwilliger van het kwartaal (en dit te publiceren in de Lava), om zo het 
goede voorbeeld van waardering te geven; 

• Een motie in te dienen bij de PvdA-Ledenraad, met als doel een commissie in te stellen die onderzoek doet naar de 
maatschappelijke waarde van (vrijwilligers)"werk". Dit teneinde "werk" meer te belonen/waarderen op basis van 
maatschappelijke waardetoevoeging; 

• De eerste vrijwilliger van het kwartaal is Rimmert Riedstra op voordracht Stijn Jansen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



 

 

30 

 

 

M15. Werkloosheidsnorm 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Roept het Landelijk Bestuur op: 

• Om voor een werkloosheidsnorm te pleiten bij de PvdA. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M16. De basisbaan 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het LB van de Jonge Socialisten in de PvdA via een motie op het partijcongres van de PvdA zich uitspreekt over het 
concept basisbaan. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M17. Wettelijke verplichting OESO 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De PvdA op te roepen om zich in te zetten de inspanningsverplichting om 0,7% van het BBP uit te geven aan 
ontwikkelingssamenwerking te veranderen in een wettelijke verplichting; 

• Het JS-bestuur op te roepen er bij de PvdA op aan te dringen het streven naar een wettelijke verplichting op te nemen 
in haar verkiezingsprogramma. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M18. Anoniem solliciteren 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS zich hard maakt voor anoniem solliciteren; 
• De JS oproept tot het onderzoeken van de mogelijkheden om anoniem solliciteren tot de standaard te maken; 
• De JS de PvdA oproept om binnen de partij waar mogelijk anoniem solliciteren in te voeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M20. Sprekerscadeaus  

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het LB van de Jonge Socialisten in de PvdA via een motie op het partijcongres van de PvdA zich uitspreekt over het 
concept basisbaan. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M21. Een groene JS  

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het landelijk bestuur in samenwerking met de werkgroep duurzaamheid en/of maatschappelijke organisaties en de 
afdelingen een campagne voert om milieubewustzijn te creëren onder de consumenten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

A c t u e l e  m o t i e s  

Actuele M1. KNVB MAFFIA  

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De vereniging zich uit spreekt voor het nationaliseren van de KNVB. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Actuele M2. Turbulente tijden vragen heftige maatregelen 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Spreekt uit dat: 

• Max Verstappen Koffie Schenker wordt op het congres; 
• ABBA’s ‘The winner takes it all’ gedurende elke schriftelijke stemming, op JS-congressen, moet worden afgespeeld; 
• We morgen de revolutie uitroepen en een republiek stichten; 
• In het vervolg Mark Rutte in een korte rok moet spreken op het JS Congres; 
• We volgend jaar Robert Steenbergen  als Nederlandse afvaardiging naar het Songfestival sturen met het nummer 

‘Fatty Fatty Boom boy’; 
• Wouter Booij met grote trom en baltische viool in witte kleren mee gaat naar het songfestival als achtergrondartiest; 
• FC Twente alsnog moet degraderen. 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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2 0 1 5  -  N a j a a r s c o n g r e s  t e  M a a s t r i c h t  

R e s o l u t i e  

R 1. Resolutie Onderwijs – Jonge Socialisten 

Emancipatie 

Emancipatie maakt de sociale verschillen tussen groepen in de samenleving kleiner en biedt zo iedereen gelijke kansen 
om zich te ontwikkelen. Sociaaldemocraten zouden bij uitstek moeten investeren in onderwijs omdat het kansen biedt 
jezelf te ontwikkelen en een menswaardige samenleving waarin men begrip heeft voor een ander, dichter bij brengt. 

• Tot de derde klas van de middelbare school, moet er nog geen onderscheid worden gemaakt in opleidingsniveau en 
volgen alle leerlingen dus hetzelfde niveau. 

• Ook daarna bieden we leerlingen de kans vakonderwijs te volgen op het niveau dat ze aankunnen. Een leerling die 
bijvoorbeeld sterk is in technische vakken kan die volgen op een hoger onderwijsniveau en zwakkere vakken op een 
lager onderwijsniveau. 

• De JS is positief over matching in het hoger onderwijs, maar dit mag te allen tijde niet bindend zijn.  
• De JS is van mening dat het alleen mogelijk is om decentrale selectie toe te passen op studies waar sprake is van een 

numerus fixus. Loting mag hierbij dus niet gehanteerd worden. 
• De JS pleit voor docententeams en managementteams die een afspiegeling zijn voor de samenleving. Het tekort aan 

mannelijke docenten op de bassischool en vrouwelijke docenten in hoger onderwijs kan alleen worden opgelost door 
de focus te verleggen naar de rekrutering en opleiding van gekwalificeerde arbeidskrachten. Quota zijn hier dus niet 
relevant en onnodig. 

• Ieder kind verdient een sociale omgeving, daarom mag thuisonderwijs alleen in specifieke gevallen worden 
toegestaan. Thuisonderwijs moet door de onderwijsinspectie strikt op kwaliteit worden gecontroleerd en mag alleen 
gegeven worden door professionals. 

• Leerlingen van groep zeven en acht zijn vaak al toe aan lessen van vakdocenten, dus niet meer van één vaste docent. 
Om leerlingen van 10 t/m 14 meer uit te dagen is de JS voor de invoering van een middenschool. Differentiëren naar 
opleidingsniveau is hier nog niet van toepassing zoals normaliter op 12-jarige leeftijd gebeurt bij het overstappen 
naar het middelbaar onderwijs. Leerlingen hebben nu langer de tijd hun talenten te ontwikkelen. Het faciliteren van 
de middenschool inclusief vakdidactisch onderwijs van vakdocenten kan hieraan bijdragen. 

• Om genderstereotypering te doorbreken en te voorkomen bij volgende generaties moet er op alle onderwijsniveaus 
extra aandacht zijn voor gender, genderrollen en genderidentiteit. Kinderen moeten vrij kunnen opgroeien van 
vooroordelen en stigma’s betreffende gender. Zij moeten zichzelf kunnen ontwikkelen op de manier die bij hen past 
en ook ruimte geven aan en begrip hebben voor mensen die zich op een andere manier ontwikkelen dan zijzelf. 

• De JS pleit voor veel aandacht op basisscholen en op middelbare scholen voor het versterken van inlevingsvermogen, 
zelfbewustzijn, geaardheid en filosofie. Alleen door educatie kunnen we komen tot een tolerantere samenleving. 

Goed werk 

Goed werk staat aan de basis van de sociaaldemocratie. Het onderwijs leidt niet alleen leerlingen en studenten op tot 
goed werk, maar moet ook goed werk verschaffen voor leraren en docenten. Waardering en voldoening zijn minstens zo 
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belangrijk als beloning en financiering. Onderwijs moet voor een goede start op de arbeidsmarkt zorgen en het 
fundament leggen voor een leven lang leren. 

• Er moet meer waardering komen voor het vakonderwijs door een onderwijssysteem te creëren waarin theoretisch 
onderwijs niet langer ‘beter’ is dan toegepast onderwijs. 

• Iedereen moet in het vervolgonderwijs een stage met een tijdsbestek van minimaal 6 maanden volgen en het is de 
plicht van de onderwijsinstelling om dit te regelen. 

• Iedere onderwijsmanager moet minimaal 8 werkuren in een week zelf voor de klas staan. 
• Om de status van het vak van leraar te verhogen en om goede leraren te behouden, moeten hun salarissen omhoog. 

Beginnende leraren moeten de eerste 15 jaar 2% koopkrachtstijging krijgen per jaar. 
• De JS pleit ervoor om pretstudies niet af te schaffen, maar onderwijsinstellingen te verplichten tot het meermalig 

waarschuwen van studenten ten aanzien van de lage baankansen van de betreffende opleiding. 
• De arbeidsmarkt ontwikkelt zich snel, waardoor studies niet altijd goed aansluiten op de arbeidsmarkt. 

Onderwijsinstellingen moeten werkgevers betrekken bij het vormgeven van opleidingen, zodat vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. 

• Werkzoekenden die niet makkelijk werk vinden in hun studierichting kunnen vinden moeten de mogelijkheid krijgen 
om een verkorte opleiding te volgen zodat zij werk kunnen zoeken in sectoren waar meer vraag naar is. 

• In het kader van het ‘leven lang leren’ hebben werkgevers de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid om de 
scholing en ontwikkeling van hun werknemers mogelijk te maken en te stimuleren. Werkgevers, de overheid en 
onderwijsinstellingen moeten tezamen tot een plan komen om het ‘leven lang leren’ te faciliteren, (toekomstige) 
werknemers te informeren over de verschillende mogelijke vormen van ‘leven lang leren’ waarbij een rechtvaardige 
kostenverdeling tussen de verschillende betrokken partijen in acht moet worden genomen. 

Rendementsdenken 

Onderwijs levert ons meer op dan we in getallen kunnen uitdrukken. Een prijskaartje aan het onderwijs hangen, legt de 
focus op het economische nut van opleiding en onderschat daarmee de opbrengst en mogelijkheden van al het onderwijs. 
Scholen en onderwijsinstellingen hebben zich te veel gericht op omzet en winst en moeten zich weer bezig houden met 
hun hoofdtaak: goed onderwijs geven. 

• Iedereen zou tien collegegeldvrije jaren moeten hebben; zes jaar voltijd en vier jaar deeltijd. Hiermee kan iedereen 
gratis een volledige studie volgen en gedurende iemands carrière ook nog meerdere malen een deeltijdstudie 
volgen. 

• Docenten en professoren in het hoger onderwijs moeten niet langer beoordeeld worden op het aantal publicaties, 
minder geharkt onderzoeksgeld en toepasbaarheid van het onderzoek. Onderwijsvaardigheden en inhoudelijk 
kwalitatief onderzoek dienen meer gewicht te krijgen bij de aanstelling dan nu het geval is. 

• We moeten af van het concurrentiemodel in het onderwijs. Perverse prikkels bij de financiering van het onderwijs, 
zoals meer geld bij hogere slagingspercentages, moeten worden afgeschaft. Sommigen kinderen beginnen met een 
achterstand in het onderwijs. Het financieringsmodel van het onderwijs moet gericht zijn om, scholen met deze 
leerlingen, te ondersteunen om deze achterstanden in te halen. Daarnaast zouden instellingen een laag maximaal 
bedrag mogen uitgeven om via reclames nieuwe studenten binnen te halen. Ten slotte, zouden schoolbesturen niet 
zelf moeten kunnen speculeren, met bijvoorbeeld vastgoed, voor extra winst. 
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• Leraren moeten hun vak terugkrijgen. In het onderwijs moeten we af van de huidige toetscultuur en registratiedruk 
en terug naar vertrouwen. Leraren zijn opgeleid om les te geven, laat ze dit dan ook doen zonder ze aan alle kanten te 
testen en te beoordelen. De Onderwijsinspectie, moet van wantrouwen naar vertrouwen en een inspectie die 
beoordeelt op inhoud en kwaliteit, en niet op minutenrapportage en -verantwoording. 

• Om de toetscultuur en de registratiedruk te minimaliseren dienen de Onderwijsinspectie en de overheid de regeldruk 
te verlagen. Beide partijen moeten elkaar complimenteren. Werken aan wederzijds vertrouwen en deze punten in 
acties te vertalen en uit te voeren; deze moeten continu ook aan de leerlingen gecommuniceerd worden. Uiteraard 
moeten de interne controle mechanisme blijven bestaan. 

• Er wordt te veel gekeken naar kwantificeerbare resultaten van lesvormen, wij pleiten voor een bredere kijk naar de 
lesvormen, sommige lesvormen zijn minder goed te meten maar hebben vaak wel een betere uitwerking. Meer 
financiële en organisatorische ondersteuning en ruimte voor leraren die een nieuwe innovatieve lesvorm willen 
implementeren. 

• Scholen vergroten vaak vanuit financiële redenen klassen en dit benadeelt doorgaans de kwaliteit van het onderwijs. 
Het vrijgekomen geld uit het leenstelsel dient o.a. geïnvesteerd te worden in het mogelijk maken van kleinere 
klassen. 

• Nadat een discussie is losgebarsten in het Maagdenhuis over het bestaan van kleine studies die wegens financiële 
redenen vaak in het geding komt. De beslissing om het aanbieden van zo’n studie te continueren moet niet alleen 
gebaseerd zijn op de financieel economische aspecten, er moet primair worden gekeken naar de intrinsieke waarde 
van het aanbieden van de studie. 

• De overheid biedt een pakket aan van kleine studies aan de gehele groep onderwijsinstellingen, deze worden 
verplicht om er voor te zorgen dat elke studie in dit pakket ergens in Nederland moet worden aangeboden. De 
onderwijsinstellingen moeten naar ratio van het aantal studenten een gelijk deel van dit pakket op zich nemen. 

Verheffing 

Naar school gaan is meer dan het leren van tafels en stampen van woordjes. Voor het onderwijs is een bredere rol 
weggelegd in de opvoeding. In de schoolklassen voeden we onze toekomstige generaties op tot zelfstandige en weerbare, 
democratische burgers. 

• De JS pleit ervoor dat er de mogelijkheid is in het jaar tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs een 
jaar stage te lopen bij maatschappelijke organisaties. Als je dat doet, krijg je korting op het collegegeld voor de 
opvolgende studie. 

• Voor al het gespecialiseerde onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs, zoals muziek- en dramaonderwijs, 
bewegingsonderwijs en wetenschappelijk en techniekonderwijs, dienen gekwalificeerde vakdocenten aangesteld te 
worden. 

• Verschillende vakken worden geclusterd rondom thema’s, die de school bepaalt, die per thema ongeveer 1 semester 
duren.  

• Doel van onderwijs is meer dan alleen voorbereiding op de arbeidsmarkt, het gaat ook om het maatschappelijk 
bewustzijn en het in staat zijn tot zelfstandig functioneren in de maatschappij. Daarom moeten vaardigheidsgerichte 
vakken als talen en wiskunde binnen de thema’s gekoppeld worden aan maatschappelijke, culturele en 
levensbeschouwelijke vakken. 

• Op school moet ook aandacht zijn voor een gezonde leefstijl, daarom wordt binnen de vakthema’s ook aandacht 
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besteed aan gezondheid en voeding. Daarnaast biedt de school gezonde voeding aan en mogelijkheid tot sport en 
beweging.  

• Taalonderwijs wordt gegeven in de taal zelf. Nederlands en Engels moeten in ieder geval op goed spreekniveau 
worden beheerst, waarbij op HAVO en VWO tenminste 1 andere vreemde taal wordt onderwezen met focus op 
communicatie. 

Zeggenschap 

Democratie is het grootste goed dat we hebben en een van de belangrijkste beginselen van de sociaaldemocratie. De JS 
vindt het daarom belangrijk dat er meer invulling gegeven wordt aan democratie binnen het onderwijs. Inspraak moet 
wettelijk geregeld worden en worden aangemoedigd, van het basisonderwijs tot het universitair onderwijs.  

• Alle scholen, onderwijsinstellingen en opleidingen zijn verplicht een democratisch gekozen leerlingenraad, 
studentenraad, medezeggenschapsraad en/of opleidingscommissie met initiatief-, advies- en instemmingsrecht te 
installeren en faciliteren. Onder faciliteren valt ook een scholing die verplicht gevolgd dient te worden door elk 
niveaus van medezeggenschap in het gehele onderwijsbestel. 

• Medezeggenschapsraden moeten op basisscholen bestaan uit docenten, onderwijs ondersteunend personeel en 
ouders, op middelbare scholen uit docenten, onderwijs ondersteunend personeel, ouders en leerlingen en tijdens het 
vervolgonderwijs uit docenten, onderwijs ondersteunend personeel en studenten. 

• Bestuurders van opleidingen en onderwijsinstellingen moeten mede gekozen worden door opleidingscommissies en 
medezeggenschapsraden. Bij de benoeming van hoogleraren en universitaire hoofddocenten dienen de 
medezeggenschapsraden inspraak- en instemmingsrecht te hebben. 

• De JS roept al haar leden op om de medezeggenschapsraad op zijn/haar onderwijsinstelling te gaan volgen. Hierbij 
geven wijzelf het voorbeeld om, naast maatschappelijk actief te zijn als JS-lid, actief betrokken te zijn binnen onze 
onderwijsinstelling. Alleen zo kunnen we als scholieren en studenten invloed uitoefenen in het beleid van onze 
school. 

• Medezeggenschapsverkiezingen voor het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en 
universiteiten moeten jaarlijks plaatsvinden. Om de opkomst van deze verkiezingen te verbeteren pleit de JS ervoor 
dat alle onderwijsinstellingen in Nederland deze verkiezingen in dezelfde week laten vallen. 

• Een proefles en een vragenmoment voor leerlingen/ studenten zou een standaard onderdeel moeten zijn van een 
sollicitatieprocedure binnen het onderwijs vanaf de middelbare school. 

• Scholieren en studenten moeten meer zeggenschap krijgen over het aanbod van extracurriculaire activiteiten 
aangeboden door hun onderwijsinstelling. 

• Het moet makkelijker en meer aangemoedigd worden om een studie een jaar op pauze te zetten om zitting te nemen 
in bijvoorbeeld een raad of bestuur. Studenten moeten met behoud van cijfers en studiepunten zich een jaar fulltime 
kunnen inzetten voor bijvoorbeeld een studentenraad of bestuur. 

Overig 

Het Nederlandse onderwijsstelsel is te complex om precies onder al onze waarden te passen, dus er is ook plaats voor 
overige standpunten van de Jonge Socialisten. 

• De bereikbaarheid van het onderwijs dient boven het rendement gesteld te worden, zodat onderwijs altijd dicht in de 
buurt te vinden is. Ieder kind heeft recht op een basisschool (5 km) en middelbare school (20 km) dichtbij; scholieren 
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die ver van school wonen hebben recht op een trajectkaart voor het openbaar vervoer. De JS roept de PvdA verder op 
om zoveel mogelijk kleine scholen open te houden. 

• De gemeente moet in samenspraak met het oude schoolbestuur zorgdragen dat als een jeugdgevangene niet op de 
oude school terug kan keren de scholier op een andere school binnen de gemeente terecht kan. 

• De JS vindt dat jongeren die door omstandigheden niet het reguliere onderwijs kunnen volgen, de mogelijkheid 
moeten hebben om op hun eigen niveau onderwijs te genieten. 

• Omdat in het basisonderwijs naast cognitieve vaardigheden ook persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden 
centraal staan, moeten er een combinatieregeling komen. Waarin, vanaf de bovenbouw, de behaalde cijfers en de 
observaties van de docent de basis vormen voor de eindbeoordeling van de leerling.  
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2 0 1 5  -  V o o r j a a r s c o n g r e s  t e  L e i d e n  

M o t i e s  

M 1. Regulering prostitutie 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het landelijk bestuur een motie op het PvdA congres indient waarin het stelt dat gemeenten verantwoordel ijk 
worden voor het reguleren van de prostitutie in de eigen gemeente en prostitutie buiten deze gemeenteramen 
illegaal moet worden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 4. Duurzaam migratiebeleid 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De Jonge Socialisten zich uitspreken voor een duurzaam beleid waar in institutionele ontwikkeling centraal staat. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 5. Ontwikkelingssamenwerking met bedrijven 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Spreekt uit dat: 

• Minimaal 50% van de werknemers in uit het ontwikkelingssamenwerkingsbudget bekostigde projecten of 
vestigingen van bedrijven lokaal moet zijn, en verspreid over alle bedrijfslagen; 

• 20% van de winst lokaal geïnvesteerd moet worden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 6. JS steekt haar hand in eigen boezem 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Dat de Jonge Socialisten duurzaam moet worden, door minimaal te houden aan de volgende drie punten: 
• Dat alle Europese reizen van Jonge Socialisten met de trein, bus of boot moet worden gedaan in plaats van het 

vliegtuig, wanneer de reistijd redelijk is;  
• Dat elke LB’er minimaal 1 duurzame actie per jaar moet gaan organiseren; 
• Dat het congres CO2 neutraal moet zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 7. JS Vliegreizen 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De JS bij elke vliegreis een bijdrage betaalt aan Greenseat, een NGO waar mensen vrijwillig hun CO2 uitstoot kunnen 
laten doorberekenen met een bedrag voor een redelijke compensatie (ongeveer 5 euro voor een Europese vlucht), en 
zij dit geld investeren in duurzame projecten; 

• Of het landelijk bestuur met een ander redelijk alternatief moet komen om de CO2 uitstoot van de door de JS 
gemaakte vliegreizen te compenseren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 8. Nederland gidsland, ook op het gebied van duurzaamheid 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De vliegtaks toch weer moet worden ingevoerd en alle opbrengsten uit vliegtaks worden gestoken in het goedkoper 
maken van internationaal ov; 

• Nederland belastingvoordelen voor grote vervuilende bedrijven moet afschaffen. wel belastingvoordelen behouden 
als ze duurzame energie inzetten; 

• Nederland gidsland moet worden op het gebied van duurzaamheid, ook al kan dit economisch nadelig zijn; 
• Nederland geen nieuwe kolencentrales moet bouwen; 
• Nederland moet inzetten op 100% hernieuwbare samenleving. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 10. Belastingontduiking op de internationale barricade 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De internationaal secretaris wordt opgeroepen om samen met Europese zusterorganisaties (van andere Europese 
belastingparadijzen) een ludieke internationale actie op te zetten. Deze heeft als doel om deze lidstaten op te roepen 
om belastingparadijzen aan te pakken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 11. Vennootschapsbelasting  

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het landelijk bestuur een motie op het PvdA-congres indient, waarin het pleit voor een Europese 
vennootschapsbelasting met een uniform tarief. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 12. TTIP  

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het landelijk bestuur op het eerstvolgende PvdA congres een motie indient waarbij het zich uitspreekt tegen ISDS; 
• Het landelijk bestuur leden de mogelijkheid tot inspraak geeft over de inhoud van deze motie; 
• Nationale parlementen zich uit moeten spreken over TTIP. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 13. Eerlijke koffie 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het LB het PvdA bestuur oproept om de Douwe Egberts koffie automaten op partijkantoor te vervangen voor 
duurzame en eerlijke alternatieven. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 14. Eerlijke koffie bij alle overheden 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het LB de TK-fractie oproept om alle overheden te verplichten om slechts nog fair-trade koffie te schenken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 15. LGBTQIA-rechten 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De Jonge Socialisten bij de eerstvolgende ledenraadpleging van de Partij van de Arbeid een motie indient waarin de 
Partij van de Arbeid wordt opgeroepen om binnen de S&D fractie het erkennen van de rechten van het individu c.q. 
LGBTQIA-rechten in haar beginselen op te nemen en hier compromisloos naar handelt. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 16. Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het Landelijk Bestuur van de JS in samenwerking met de Werkgroep Zorg een politiek standpunt inneemt over het 
belang van de ratificatie van het VN verdrag door Nederland; 

• Dit onder de aandacht brengt bij de verantwoordelijke Kamerleden; 
• De PvdA oproept om zich in te zetten voor een spoedig mogelijke ratificatie van dit verdrag. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 17. Kinderpardon 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Bij de uitvoering van het kinderpardon geen onderscheid gemaakt moet worden met betrekking tot de procedurele 
achtergrond van deze kinderen; 

• Bij de uitvoering van het kinderpardon geen onderscheid gemaakt mag worden met betrekking tot het niveau van 
overheidstoezicht op deze kinderen; 

• Het landelijk bestuur deze zienswijze actief uitdraagt in de media; 
• Het landelijk bestuur deze zienswijze verwoord in een motie op het eerstvolgende PvdA congres; 
• Het landelijk bestuur de Tweede Kamer fractie van de PvdA aanspoort om deze kinderrechten te integreren in het 

immigratiebeleid. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 18. Opvang asielzoekers 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Niet langer onderscheid gemaakt wordt in de vorm van opvang voor mensen die asiel aanvragen in Nederland; 
• Asielzoekers die via Schiphol in Nederland aankomen niet langer in detentie worden geplaatst, maar in plaats 

hiervan in Ter Apel (of vergelijkbare locaties) worden opgevangen net als asiel zoekende mensen die via andere 
wegen Nederland bereiken; 

• De Jonge Socialisten de fractie van de Partij van de Arbeid oproepen om aan te sturen op gelijke opvang voor alle 
mensen die asiel aanvragen in Nederland en daarmee detentie niet langer als manier van opvang beschouwen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 19. Beoordeling asielaanvragen 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het Landelijk Bestuur op korte termijn in overleg moet treden met PvdA leden in de wetgevende macht om er voor 
zorg te dragen dat onderhavige motie wordt uitgevoerd. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 20. Aanmeldverhoor asielzoeker 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het Landelijk Bestuur op korte termijn in overleg moet treden met PvdA leden in de wetgevende macht om er voor 
zorg te dragen dat onderhavige motie wordt uitgevoerd. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 21. Eerlijk gedeeld zwangerschapsverlof 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Roept de Pvda-fractie in de Tweede Kamer op om een parlementaire motie in te dienen waarin wordt voorgesteld om 
een verlofsysteem in te laten voeren dat verwant is aan het Zweedse systeem. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 22. Goed gebruik Topvrouwendatabase 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De overheid op een actieve manier bedrijven moet benaderen om gebruik te maken van de Topvrouwendatabase; 
• De Minister zich dient in te spannen voor een ingebruikname van de database voor de invulling van topfuncties 

binnen de rijksoverheid; 
• Dat de overheid vóór het einde van de kabinetsperiode moet voldoen aan de 30%-norm. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 23. Behoud statiegeld 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• De afschaffing van statiegeldsysteem dient te worden aangevochten en vermeden; 
• Het systeem behouden moet worden voor PET-flessen; 
• Het systeem uitgebreid dient te worden naar aluminium blikken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 24. Fraude 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Wetgeving moet uitgaan van de eerlijke burger; 
• De energie en het geld wat nu gestoken wordt in het straffen van slordige burgers, wordt gestoken in tegengaan van 

fraude in het bedrijfsleven. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M 25. Nieuw belastingstelsel 

De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Besluit dat: 

• Het LB er bij de PvdA-fracties er op moet aandringen dat in het nieuwe belastingstelsel de BTW op niet-luxe goederen 
niet verhoogd mag worden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 


