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Jij staakt toch ook
op 30 & 31 januari!
Elke
leerling
heeft recht
op goed
onderwijs

VO
aob.nl/investeerinonderwijs

Actiepunten
voortgezet onderwijs
Elk dag werken leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders keihard om hun leerlingen goed onderwijs te geven.
Kinderen krijgen alleen niet het onderwijs dat zij verdienen door
overvolle klassen, bezuinigingen en lerarentekorten. Dat werd
nog eens duidelijk bij de recente PISA-cijfers waar de Oeso
sinds 2003 een ‘overduidelijke negatieve trend’ ziet bij de
Nederlandse schoolprestaties van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen.
De werkdruk is torenhoog. Met 27 procent burn-out klachten
scoort het voortgezet onderwijs het allerhoogste van heel
werkend Nederland. De reden daarvoor is al lang bekend:
leraren in het voortgezet onderwijs hebben in vergelijking met
hun buitenlandse collega’s vollere klassen en draaien veel meer
lesuren. Verlaag daarom het aantal lesuren dat een leraar voor
de klas staat en maak de klassen kleiner. Zo komt er voldoende
tijd voor het voorbereiden van lessen en begeleiden van
leerlingen. In regio’s met krimp spelen weer andere problemen:
daar is het moeilijk om het onderwijs-aanbod overal op peil te
houden.
Bied daarnaast onderwijspersoneel een eerlijk salaris. Tevens
loopt de sector ruim achter op de markt, waardoor vooral
universitair geschoolden voor een andere carrière kiezen.
Om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken is een
fatsoenlijk salaris voor ondersteuners en leraren belangrijk,
van waardering kan de hypotheek of huur immers niet betaald
worden. Geld dat voor personeel is bestemd in de lumpsum,
moet ook bij personeel terecht komen.
Goed onderwijs begint met voldoende goede leraren. Veel
jonge starters houden het niet vol, 31 procent haakt binnen vijf
jaar af. Het aantal studenten op lerarenopleidingen neemt af,
terwijl we weten dat de komende tien jaar 25 procent van de
leraren met pensioen gaat. Nu al kampen scholen bij de exacte
vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands met tekorten. Als
de politiek niets doet, wordt het lerarentekort alleen maar
nijpender.
Het is voor de toekomst van onze kinderen van het grootste
belang om voldoende gekwalificeerd onderwijspersoneel aan te
trekken en te behouden. Pas dan kan de kwaliteit van ons
onderwijs weer omhoog. Dit kabinet moet nu haar verantwoordelijkheid nemen en structureel gaan investeren in onderwijs,
zodat elk kind kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dit
kabinet moet van onderwijs écht topprioriteit maken.

Daarom staken wij op 30 en 31 januari!

Wij roepen dit én het
volgende kabinet op:
investeer in onderwijs!
80 miljoen structureel voor verbetering
carrièreperspectief ondersteunend personeel
675 miljoen structureel om het aantal lesuren
stapsgewijs te verlagen naar 20 uur
246 miljoen structureel voor meer doorstroom
van leraren van LB naar LC
1,25% loonsverhoging bovenop de normale
loonruimte voor ondersteunend personeel,
directies en leraren, om de achterstand sinds
de nullijn in te halen

