Open brief aan:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ter attentie van minister Slob
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Venlo, 20 januari 2020
Geachte minister Slob,
Volgende week donderdag en vrijdag is door de bonden weer een staking aangekondigd om aandacht
te vragen voor beter primair onderwijs. Het is de zoveelste staking in een korte periode. Een staking
die onze leraren in een ongemakkelijke spagaat plaatst. Zij voelen zich als professional
verantwoordelijk voor goed onderwijs aan kinderen en zij willen geen moment in die belangrijke
maatschappelijke taak verzaken. Tegelijkertijd schreeuwen zij om aandacht voor beter primair
onderwijs maar voelen zich onvoldoende gehoord. Hoe luid je de noodklok zonder de gunst van de
publieke opinie te verspelen? Een vraag waar onze leraren zich niet mee bezig zouden moeten houden,
toch?
Helaas wordt het gesprek over de malaise in het primair onderwijs te vaak versmald tot louter een
salaris-kwestie: er moet een zak geld komen. Het probleem is echter veel complexer. In essentie willen
leraren meer en betere mogelijkheden om hun vak goed uit te oefenen. Elke dag komen kinderen onze
scholen binnen, kinderen die verschillen. Die verschillen zijn geen last, maar een positief uitgangspunt
voor het werken van de leraren als professionals. Kinderen verdienen een leraar die tijd heeft goed
onderwijs te verzorgen en daarbij de aandacht kan schenken aan wat een ieder nodig heeft. Maar die
mogelijkheid is in het primair onderwijs onvoldoende aanwezig. Het lerarentekort is daarvan de
belangrijkste oorzaak. Steeds vaker kunnen wij groepen kinderen niet ontvangen of moeten
ongewenste concessies doen waardoor de kwaliteit van ons onderwijs onder druk komt te staan. Iets
wat onze professionals diep raakt. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het primair onderwijs te lang
politieke aandacht en waardering heeft moeten ontberen. Hierdoor is de aantrekkelijkheid van het
beroep fors afgenomen.
Dit complexe probleem kent geen pasklare en eenvoudige oplossing. Het vraagt om een mix aan
maatregelen en nauwe samenwerking tussen scholen, Pabo’s, sociale partners, sectororganisaties en
het Ministerie van OCW. Wij geloven daarbij in duurzame oplossingen die de kwaliteit van het
onderwijs waarborgen, zoals het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep, het ontwikkelen
van doorstroommogelijkheden, meer opleidingsroutes naar het beroep leraar en ja, ook het dichten
van de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs hoort daarbij. Dit vraagt tijd, ruimte en
middelen. Tijd en ruimte zijn er nauwelijks, het probleem is urgent en de regelgeving is strikt. En ook
de noodzakelijke structurele middelen voor het primair onderwijs zijn dit jaar onvoldoende
vrijgemaakt binnen de rijksbegroting, ondanks dat uw kabinet zegt zich zorgen te maken en het
onderwijs een topprioriteit noemt.
Wij zijn ervan overtuigd dat de aandacht voor en waardering van primair onderwijs belangrijke
graadmeters en voorwaarden zijn voor een fatsoenlijke samenleving. De toekomst van ons land zit nu
op school. U kunt een belangrijk verschil maken voor Nederland, vandaag en morgen. Uiteraard zijn
wij graag bereid om actief met u mee te denken en doen in positieve oplossingen.
Nederland van morgen begint vandaag met structureel kiezen voor primair onderwijs.
Mede namens alle schoolleiders van de Stichting Akkoord!-PO
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