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Geachte mevrouw Schippers, 
 
Allereerst wens ik u succes met de opdracht om uit het op 15 maart herziene 
politieke landschap een nieuwe coalitie te smeden. De nieuwe samenstelling van de 
Tweede Kamer plaatst u voor een complex vraagstuk, temeer omdat Nederland 
duurzame oplossingen van een volgend kabinet verlangt.  
 
Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) verwacht veel van een nieuwe coalitie, 
ongeacht de samenstelling waar uiteindelijk voor wordt gekozen. 
Onderwijspersoneel heeft een spilfunctie in de samenleving. In veel 
partijprogramma’s is het belang van onderwijs benadrukt. Willen we de geest van 
de diverse campagnes de ruimte geven en kiezen voor een duurzame geïntegreerde 
samenleving, dan is het van belang een baan in het onderwijs aantrekkelijker te 
maken door in te zetten op minder werkdruk en een beter salaris.    
 
Een forse investering in het onderwijs is de komende jaren noodzakelijk om ervoor 
te zorgen dat er genoeg leraren voor de klas staan én de kwaliteit van ons 
onderwijs op peil blijft. Door personeelstekorten, hoge werkdruk en het daaruit 
voortvloeiende gebrek aan ruimte voor scholing staat deze kwaliteit onder druk. We 
vragen te veel van leraren en ondersteuners en de te bescheiden aanwas van jonge 
collega's wordt bij de start van een onderwijsloopbaan nog altijd in onzekerheid 
gelaten met flexcontracten, terwijl we intussen iedereen met een voltooide 
lerarenopleiding moeten koesteren.   
 
Werkdruk moet omlaag, salaris moet omhoog 
In januari presenteerde de AOb bijgevoegde plannen die de noodzaak van deze 
forse investeringen onderbouwen. De werkdruk in het onderwijs is te hoog, terwijl 
de salarissen achterblijven vergeleken met die van hoogopgeleiden in andere 
sectoren. Om de werkdruk op een aanvaardbaar niveau te brengen, is volgens onze 
berekeningen structureel pakweg 2,3 miljard euro extra nodig. Om de lonen 
concurrerend te maken met andere sectoren en het salarisgebouw te renoveren 3,6 
miljard euro. 
 



         
         
 

 2/3 
 
  

Uiteraard snappen we bij de AOb dat geen enkele coalitie probleemloos 6 miljard 
euro kan vrijspelen. In ons salaris-stappenplan en ons manifest voor bestrijding 
van de werkdruk wordt het benodigde budget dan ook in fases aan de OCW-
begroting toegevoegd. Beide documenten worden als bijlage bij deze brief aan u 
opgestuurd. 
  
De nood is in alle sectoren hoog. In het voortgezet onderwijs moeten we toe naar 
kleinere groepen en minder lesuren om de werkdruk te beteugelen, maar moeten 
we constateren dat we gewend beginnen te raken aan het tekort van duizend fte 
aan docenten in zeer relevante vakken als wiskunde, scheikunde of Duits. Het 
beroepsonderwijs – hofleverancier van mensen voor ons midden- en kleinbedrijf – 
kampt met een zeer vergrijsd personeelsbestand en bereidt zich voor op een 
pensioengolf die eigenlijk niet kan worden opgevangen. Personeel in het hoger 
onderwijs wordt nog steeds geconfronteerd met een veelheid aan tijdelijke 
contracten waarmee banken geen genoegen nemen als er hypotheken moeten 
worden verstrekt. Daarbij breekt voor datzelfde hoger onderwijs wederom een 
onzekere tijd aan indien de opbrengsten van het leenstelsel afhankelijk worden 
gemaakt van een onzekere procedure en niet rechtstreeks worden ingezet in het 
primaire proces. 
 
Onrust in het primair onderwijs 
De meeste aandacht ging de afgelopen tijd naar de problemen in het primair 
onderwijs. Op basisscholen kennen we momenteel een lerarentekort van duizend 
fte. Kiezen we er als samenleving voor niet in te grijpen, dan loopt dit tekort in de 
komende kabinetsperiode op tot 4000 fte.  
 
Een logisch gevolg van oplopende tekorten is een toenemende werkdruk. Sinds de 
invoering van passend onderwijs is lesgeven in het primair onderwijs complexer 
geworden, maar een passende ondersteuning en klassengrootte ontbreekt.   
 
Tel daarbij op dat het aanvangssalaris van een basisschoolleraar aanzienlijk lager is 
dan dat van een leraar in het voortgezet onderwijs. Dit zorgt voor onrust onder 
basisschoolleraren en die zoeken alternatieve uitlaatkleppen om hun ongenoegen te 
uiten. Zo is er de afgelopen weken  buiten de vakbonden om een beweging 
ontstaan die luistert naar de titel ‘PO in actie’. Ze eisen onder meer dat de laagste 
loonschaal wordt gelijkgetrokken met dat van hun collega’s in andere sectoren. Wil 
de politiek iets doen aan de aantrekkelijkheid van deze sector, dan is het raadzaam 
die suggestie te volgen. De AOb nam opwaardering van de loonschaal al mee in het 
eerdergenoemde plan voor loonreparatie en raamt de kosten op 500 miljoen euro 
structureel. 
 
Het beste onderwijs essentieel voor hoogwaardige kennissamenleving 
Ondanks de onrust in onze sector bleek er in de weken die aan deze verkiezingen 
vooraf gingen weinig belangstelling voor het onderwijs: in de diverse stemwijzers 
werd het thema genegeerd en ook in debatten speelden de constructieve 
onderwijsplannen van de diverse politieke partijen nauwelijks een rol. Dit leidde in 
onze sector tot verbazing: in een hoogwaardige kennissamenleving als de onze 
moet goed onderwijs bovenaan de prioriteitenlijst hebben staan.  
 
Het is van groot belang dat het onderwijs veel aandacht krijgt tijdens de 
onderhandelingen voor een nieuw Kabinet. Dat zeg ik in de eerste plaats namens 
de achterban van de AOb, maar ook in het landsbelang. De onderwijssector staat 
onder druk en Nederland kan het zich niet permitteren om daar van weg te kijken.  
 
Politieke partijen kennen de AOb als een kritische en betrouwbare partner. We zijn 
hard als er onverantwoord wordt bezuinigd en constructief wanneer er plannen 
worden gemaakt waarmee het onderwijs is geholpen. Daarbij aanvaarden we indien 
nodig de consequenties van een moeilijker uit te leggen keuze als de Wet Beroep 
Leraar met het veelbesproken register. Bij de totstandkoming van die wet is door 
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verschillende politieke partijen vastgesteld dat flankerend beleid essentieel is voor 
de afspraken die daarin zijn vastgelegd. Wij rekenen er op dat een nieuwe coalitie 
die voorwaarden op haar netvlies heeft als het beleid voor de komende jaren wordt 
uitgestippeld. De AOb denkt graag mee over de koers op het terrein van onderwijs. 
 
Hoogachtend, 

 
Liesbeth Verheggen 
Voorzitter Algemene Onderwijsbond 
 


