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Geachte leden van de Vaste Commissie, 

 

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de Algemene Onderwijsbond samen met de FNV 

een landelijke actieweek en stakingsdag heeft aangekondigd. Van het primair tot 

het wetenschappelijk onderwijs wordt het onderwijspersoneel opgeroepen om op 15 

maart a.s. het werk neer te leggen en in dezelfde week op verschillende manieren 

actie te voeren. Dit is niet voor niets.  

 

Wij hopen van harte dat u als politiek op 24 januari a.s. tijdens het AO leraren laat 

zien dat we te maken hebben met een maatschappelijk probleem. Het onderwijs is 

van ons allemaal. De AOb wil u dan ook vragen los te komen van korte 

termijnpolitiek en verder te kijken dan dit Kabinet, verder te kijken dan links en 

rechts, oppositie of coalitie. De AOb vraagt u, namens het onderwijspersoneel, met 

alle politieke partijen te komen tot een investeringsplan voor nu én de komende 

jaren en over regeerperiodes heen te kijken.  

 

Wat is er nodig? 

Volgens de AOb moet er flink extra geïnvesteerd worden in het onderwijs. De 

uitgaven aan ons onderwijs zijn de afgelopen jaren gestegen, maar de uitgaven per 

leerling zijn afgenomen. Sinds de eeuwwisseling is het totaal aantal deelnemers 

met 200.000 gestegen.1 Vooral in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger 

onderwijs. De uitgaven per leerling zijn afgenomen, net als het percentage van het 

BBP dat uitgegeven wordt aan onderwijs.2 Zelfs met de plus van € 900 miljoen voor 

salarissen en scholen verwacht het CPB dat de Nederlandse relatieve 

onderwijsuitgaven volgend jaar lager uitkomen dan dit jaar. 

 

Doordat de politiek het onderwijspersoneel een aantal jaren op de nullijn heeft 

gezet is er een gat met de markt ontstaan. Dit resulteert zich nu in oplopende 

lerarentekorten, een onvoldoende toestroom vanuit de lerarenopleidingen, een 

hoog percentage ziekteverzuim en veel onbevoegden voor de klas. Dit gaat niet 

alleen ten koste van het personeel in de scholen, maar ook van de leerlingen en 

studenten. Het gaat ten koste van de kwaliteit van ons onderwijs en dat is een 

maatschappelijk probleem. Als Nederland mee wil blijven doen in de topeconomieën 

van de wereld is structurele extra investering noodzakelijk.  

                                           
1 Bron: CBS open data 
2 Bron: CPB  
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Verstandiger omgaan met onderwijsgeld 

De AOb vindt het goed dat er steeds meer aandacht is voor de besteding van het 

onderwijsgeld. Er moet verstandiger en doelgerichter omgegaan worden met ons 

onderwijsgeld. Er moet beter zicht komen op de onderwijsuitgaven. Dit begint door 

aan de voorkant duidelijker aan te geven waar het geld aan besteed moet worden. 

Het eindigt met transparante verantwoording. Wij hopen dan ook dat deze 

regeerperiode hier nog flinke stappen in worden gezet.  

 

Een investeringsplan 

Met alleen verstandiger omgaan met ons onderwijsgeld zijn we er helaas niet. Er is 

vooral ook een forse investering nodig om kwalitatief goed onderwijs te kunnen 

bieden. De AOb roept u dan ook op om als politieke partijen tot een 

investeringsplan te komen dat regeerperiodes overstijgt. In bijgevoegde 

investeringsplan staan de bedragen en maatregelen die volgens de AOb 

randvoorwaardelijk zijn voor kwalitatief goed onderwijs nu én in de toekomst. 

 

Uiteraard zijn wij altijd bereid nadere toelichting te geven.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Liesbeth Verheggen 

Voorzitter Algemene Onderwijsbond 
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