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Geachte minister Slob en minister Van Engelshoven,
Hierbij wil ik u laten weten dat de Algemene Onderwijsbond niet zal deelnemen aan
het bestuurlijk overleg aanstaande donderdag waar een besluit genomen wordt
over de inrichting van de landelijke tafel. Ook zullen wij niet aanwezig zijn op de
bijeenkomst op 11 december waarin u het begin wil markeren voor de regionale
aanpak lerarentekort.
De AOb is ervan overtuigd dat zonder structurele maatregelen het lerarentekort
niet opgelost kan worden. Daarbij tornt u aan de onderwijskwaliteit. De AOb wil
daar geen deel van uitmaken.
Afgelopen donderdag presenteerde u een handreiking over het lerarentekort waarin
u - in geval van nood vanwege het lerarentekort - de bevoegdheidseisen loslaat. Dit
is voor de Algemene Onderwijsbond onbespreekbaar. Het inzetten van
onbevoegden en het loslaten van de kwaliteit van het onderwijs is onacceptabel.
Bovendien is met uw handreiking de noodzaak tot samenwerking in de regio,
essentieel voor het primair onderwijs, komen te vervallen. Met uw handreiking kan
elk schoolbestuur en schoolleider zijn eigen oplossing zoeken.
Het past u als ministers bescheidenheid over wat in de regio bereikt kan worden als
er niet structureel geld is voor het lerarentekort. Het beschikbare geld is maar
eenmalig, toch presenteert u dit als dé oplossing. De Algemene Onderwijsbond wil
niet meewerken aan deze boodschap.
Het lerarentekort kan structureel opgelost worden door een lagere werkdruk en een
hoger salaris. Dat geldt voor alle onderwijssectoren. De Algemene Onderwijsbond
zal uiteraard de belangen van het huidige onderwijspersoneel én de kwaliteit van
het onderwijs blijven behartigen in de regio.
Met vriendelijke groet,

Liesbeth Verheggen
Voorzitter Algemene Onderwijsbond
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