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Geachte heer Slob,
Op 15 maart jongstleden stonden wij met 40.000 stakers op het Malieveld met een
duidelijke en gezamenlijke boodschap: investeer in onderwijs. Tenminste 2600
scholen in Nederland sloten hun deuren. Onderwijspersoneel kan niet meer het
onderwijs geven dat hun leerlingen verdienen. En dat vinden wij erg.
Dezelfde dag kregen wij via de media van u en onze minister-president de
boodschap: ‘er komt geen extra geld.’ Vervolgens bleef het stil vanuit Den Haag.
Ondertussen vraagt iedereen zich af hoeveel leerlingen er nog naar huis gestuurd
moeten worden voordat u wilt investeren? Hoeveel lessen moeten er nog uitvallen?
Hoeveel leraren moeten er nog afhaken omdat ze de werkdruk niet meer
aankunnen? Hoeveel schooldirecteuren moeten elke ochtend weer stad en land
afbellen om invallers te vinden?
De onrust onder onze leden neemt toe. Zij maken zich ernstig zorgen en wij krijgen
steeds vaker de logische vraag: ‘hoe nu verder?’ Zij merken elke dag hoe het
gebrek aan collega’s en de werkdruk de kwaliteit van onderwijs onderdrukt. Dit is
niet alleen iets wat onze leden vinden, maar ook de Onderwijsinspectie1 heeft hier
stevige uitspraken over gedaan.
Voor ons staat als een paal boven water dat als er in de Voorjaarsnota geen extra
geld zit voor investeringen in het onderwijs, wij helaas door moeten gaan met
actievoeren. Niet omdat we zo dol zijn op actievoeren maar omdat het zo niet
langer kan. Het Nederlandse onderwijs zakt door zijn hoeven.
Wij willen graag namens onze 85.000 leden en de ruim 40.000 stakers op het
Malieveld met u in gesprek. Wij hopen van harte dat u deze uitnodiging aanneemt
en wij voor de Voorjaarsnota met u een bilateraal gesprek kunnen voeren.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Liesbeth Verheggen
Voorzitter Algemene Onderwijsbond
P.S.: Wij zullen onze leden informeren over deze brief en uw reactie.
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