Achtergrondinformatie bij het professioneel statuut

Voldoende
professionele ruimte
voor leraren
Leraren zijn van doorslaggevend belang
voor goed onderwijs. Zonder goede leraren
zijn onze leerlingen nergens. Om zijn werk
goed te doen heeft een leraar voldoende
professionele ruimte nodig.

Doel van de nieuwe regels
De veranderingen in de wetten hebben als doel dat
duidelijk wordt waar de leraar verantwoordelijkheid
voor draagt en dat er op scholen voor leraren voldoende
professionele ruime is om die verantwoordelijkheid te
kunnen dragen.
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