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Geachte heer Slob, 

 

Op basis van recente gebeurtenissen, zoals het AO Leraren op 14 maart 2018 en het overleg met u  

op 22 maart 2018, heeft het bestuur van de Onderwijscoöperatie de volgende besluiten genomen: 

 

1. Het bestuur van de Onderwijscoöperatie wenst de opdracht tot ondersteuning van de 

implementatie van de Wet Beroep Leraar ofwel de Wijzigingswet Wet op het primair 

onderwijs, enz. (invoering lerarenregister en registervoorportaal) terug te leggen bij u. 

 

2. Het bestuur vraagt u om in alle zorgvuldigheid om te gaan met het personeel van de 

Onderwijscoöperatie en vraagt u hiervoor uw verantwoordelijkheid te nemen, zodat het 

bestuur van de Onderwijscoöperatie in staat is uitvoering te geven aan goed werkgeverschap 

met betrekking tot de personeelsleden betrokken bij de ondersteuning van de Afvaardiging 

van de Deelnemersvergadering, c.q. de implementatie van de wet. 

 

Aan deze twee besluiten liggen een principiële waarde en twee overwegingen ten grondslag. De 

waarde is dat niets belangrijker is dan het versterken van de positie van de docent. De eerste  

overweging hangt samen met de overtuiging van het bestuur dat de zeggenschap over het 

lerarenregister volledig bij de beroepsgroep moet liggen. De tweede overweging hangt samen met 

de werkgeversrol van het bestuur. 

 

Vanuit de overtuiging dat de zeggenschap over het lerarenregister volledig bij de beroepsgroep moet 

liggen, heeft het bestuur zichzelf in de overgang naar het verplichte register altijd een tijdelijke rol 

gegeven. De tijd is nu aangebroken om afstand te nemen van die rol. Het lerarenregister is van, voor 

en door leraren. De implementatie van de wet moet volledig in handen van leraren worden gelegd. 

Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs en dus de belangen van de leerlingen en de 

studenten. Het bestuur weet dat u deze overtuiging ook bent toegedaan. Wij leggen onze opdracht 

dan ook bij u terug vanuit het vertrouwen dat dit kabinet een lerarenregister van, voor en door de 
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beroepsgroep realiseert, zoals vastgesteld bij de totstandkoming van de wet en bekrachtigd in het 

regeerakkoord. 

 

In de huidige situatie kan het bestuur zijn werkgeversrol voor het personeel van de 

Onderwijscoöperatie niet meer optimaal waarmaken. Aanvankelijk heeft het bestuur ingestemd met 

de opdracht tot ondersteuning van de implementatie van de wet. Die ondersteuning werd 

gerealiseerd door medewerkers van de Onderwijscoöperatie. Met de komst van de Afvaardiging van 

de Deelnemersvergadering (ADV) is dat niet langer vanzelfsprekend. De ADV, en niet het bestuur, 

gaat over deze ondersteuning van de implementatie van de wet. Aan de ADV is deze wettelijke taak 

voorbehouden. Dientengevolge kan het bestuur zijn rol als werkgever van het personeel van de 

Onderwijscoöperatie niet meer goed waarmaken. 

 

De onderwijsbonden en de vakinhoudelijke verenigingen, vertegenwoordigd in het bestuur van de 

Onderwijscoöperatie,  zien de Wet Beroep Leraar als een essentiële stap in het versterken van de 

positie van de leraar. Niets is belangrijker dan dat einddoel, dus wenst het bestuur dat zo snel 

mogelijk onvoorwaardelijk ruim baan wordt gemaakt voor de beroepsgroep om de implementatie 

van de wet tot een succes te maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

het bestuur van de Onderwijscoöperatie,  

 

 

 

 

Liesbeth Verheggen    Loek Schueler 

 

 

 

 

 

Jilles Veenstra     Hans Kok 


