
Betreft: Regeerakkoord 

 

Geachte Informateur mevrouw Schippers, 

 

De verkiezingen zijn achter de rug en de formatie start. Bij alle partijen waren investeringen 

in het onderwijs onderdeel van het verkiezingsprogramma. 

Eén van de grootste actuele problemen in het onderwijs is de hoge werkdruk. De oorzaken en 

oplossingen van die hoge werkdruk verschillen per onderwijssector, per regio, per school en 

zelfs per leraar. Mogelijke oplossingen hebben echter één ding gemeen: ze kosten geld. Geld 

dat het onderwijs niet heeft. CNV Onderwijs verwacht dan ook dat er geïnvesteerd gaat 

worden. Zo kunnen scholen de werkdruk aanpakken door bijvoorbeeld te investeren in 

klassenassistenten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners voor extra handen in en om de 

klas of kleinere klassen. 

 

CNV Onderwijs vindt daarbij het commerciële aanbod van schaduwonderwijs (ter waarde van 

185 miljoen euro) onacceptabel. De extra begeleiding van leerlingen hoort in het reguliere 

onderwijs thuis. Deze extra aandacht zou niet afhankelijk moeten zijn van de financiële 

draagkracht van ouders. Daarnaast verhoogt het de werkdruk van leraren doordat het extra 

inzet vraagt van de leraar om het reguliere onderwijs en het schaduwonderwijs op elkaar af te 

stemmen. Investeren in het verlagen van de werkdruk in het onderwijs geeft het onderwijs de 

regie en ruimte voor extra ondersteuning en maatwerk. Dit maakt schaduwonderwijs 

overbodig. 

 

Het is hoog tijd om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Het aankomende 

lerarentekort is een directe bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs aan komende 

generaties. Voor het primair onderwijs speelt daarbij de oneerlijke salarispositie ten opzichte 

van bijvoorbeeld het voorgezet onderwijs een grote rol, waarin met een vergelijkbare 

vooropleiding aanmerkelijk meer verdiend kan worden. Er zal in de komende regeerperiode 

dan ook aanzienlijk geïnvesteerd moeten worden in een eerlijk salaris voor leerkrachten in het 

primair onderwijs. 

 

Bijkomend voordeel is dat daarmee het beroep ook weer aantrekkelijker wordt voor mannen. 

In het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vragen leraren om 

vermindering van het aantal lesuren voor meer flexibiliteit, ruimte voor ontwikkeling van 

onderwijs en verbetering van de aansluiting met het bedrijfsleven. 

 

Hoe vreemd het ook mag klinken, CNV Onderwijs dringt er met klem op aan om het 

onderwijs de komende regeerperiode met rust te laten. Zorg er voor dat recente 

beleidsinitiatieven als passend onderwijs de kans krijgen op een goede manier vorm te 

krijgen, los actuele problemen op, maar val het onderwijs niet lastig met vernieuwingen. 

 

Geld dat geïnvesteerd wordt in het onderwijs moet wel op de juiste plaats terecht komen. In 

het verleden is helaas gebleken dat veel geld niet op de juiste plek terechtkomt. CNV 

Onderwijs wil dat het onderwijspersoneel in de scholen zelf de regie krijgen om de juiste 

keuzes te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de succesvolle aanpak van lente- en 

zomerscholen op initiatief van CNV Onderwijs en de VO Raad. Daar krijgen de leerlingen die 

dat nodig hebben, de mogelijkheid om extra ondersteuning te krijgen bij het (motiverend) 

leren. 



Zorgen dat investeringen op de juiste plaats terechtkomen, vraagt om betrokkenheid van een 

brede groep partners in het onderwijsveld. De Motie Rog stelt dat ook de bonden betrokken 

worden bij de sectorakkoorden in het onderwijs. Dit is belangrijk voor draagvlak en 

betrokkenheid van de werkvloer. Wij rekenen op de uitvoering van deze motie. 

 

Bovenstaande punten zijn voor het onderwijs belangrijk die wij graag terug zien in een 

regeerakkoord. Wij wensen u veel succes bij de formatiegesprekken. 

Met vriendelijke groet, 

CNV Onderwijs 

Loek Schueler 

Voorzitter 

 


