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Waarom gaan we staken?
Het onderwijs staat voor een enorme uitdaging.
We hebben te maken met een lerarentekort, een
dalende trend van onderwijsresultaten, steeds
minder gelijke kansen voor iedere leerling en een
hoge werkdruk. In krimpgebieden moeten scholen
sluiten en staan de onderwijs-infrastructuur
onder druk.
De maatregelen die nu worden genomen zijn erg gericht op de korte termijn. Om
het onderwijs er bovenop te helpen zijn extra structurele investeringen nodig.
Deze moeten ervoor zorgen dat iedere leerling goed onderwijs krijgt. En dat dit
niet afhankelijk is van de portemonnee van de ouders.
Deze structurele investeringen moeten er ook voor zorgen dat het aantrekkelijk
wordt om in het onderwijs te gaan en blijven werken. We staken omdat we ons
zorgen maken over de toekomst van ons land. Omdat we ons zorgen maken over
onze leerlingen, die steeds vaker niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben.
En omdat we ons zorgen maken over ons beroep, dat onder druk staat.

Samen sta je sterker
Samen sta je sterker dan alleen. Deze stelling is zeker van toepassing als er actie
wordt gevoerd. Als enige binnen je school het werk neerleggen is moeilijker dan
wanneer je dit samen met je collega’s doet. Het is makkelijker om met alle scholen
in Nederland een krachtig signaal af te geven, dan wanneer er een paar individuele
scholen zijn die actie voeren.
Om te komen tot een succesvolle staking is het daarom van belang om zoveel
mogelijk samen met collega’s op te trekken. Actie voeren in het onderwijs is lastig
en vraagt een lange adem. Dit komt omdat er politieke wil moet zijn om structureel
te investeren en die politieke wil is er nog niet voldoende. Druk op dit kabinet én
het volgende kabinet is noodzakelijk. Deze druk voeren wij het beste op samen met
alle collega’s. In deze handleiding bieden wij je een aantal handvatten waarmee jij
aan de slag kan op jouw school.
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De vakbond anders organiseren
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Organiseer je school
Staken gaat niet vanzelf en doe je ook niet zomaar. Op de ene school staken alle
medewerkers en op een andere school staakt er niemand, of een kleine groep.
Vaak is dit ook afhankelijk van het besluit dat door de directie wordt genomen,
terwijl het stakingsrecht een individueel recht van de werknemer is.
Als iedereen gaat staken is het een teken dat het team sterk staat, voor elkaar
opkomt in de school. Dat komt je dagelijkse werk ten goede, ook op een school
waar het goed gaat. Waarom zou je deze bijeenkomsten en gesprekken alleen voor
een staking gebruiken? Je kunt na de staking daar mee doorgaan en de kracht van
je team verder uitbouwen.
Hier volgen een aantal stappen die je kan doorlopen om te komen tot een hogere
stakingsbereidheid op jouw school.
Wanneer je vakbondsleden vraagt om de structuur van de bond te tekenen,
tekenen die meestal een piramide: het bestuur aan de top, de leden onderaan.
Of een omgekeerde piramide. Wanneer je denkt vanuit het organiseren van
vakbondsmacht, kan je beter jezelf en andere actieve AOb-leden op school in het
centrum te zetten, als de roos van een dartbord.
In de ringen daaromheen heb je om te beginnen de activisten, de mensen die mee
willen helpen om een actie te organiseren. De volgende ring zijn de supporters,
mensen die acties steunen maar een beperkte rol op zich willen nemen. Daarna
wordt het somberder, de volgende ring zijn mensen die een vakbond irrelevant
vinden. Die zijn door de supporters, de mensen die dicht bij ze staan nog over te
halen. En tenslotte, buiten het dartbord zijn de mensen die vijandig tegenover
vakbonden staan en waar bij het organiseren van acties het tijdsverspilling is om ze
proberen mee te krijgen.
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Stap 1: zoek gelijkgestemden
Zoek een aantal collega’s op waarvan je weet dat ze ook veel over onderwijs
nadenken, of waarvan je het vermoeden hebt dat ze ook wel willen staken. Breng
een kern bij elkaar en bedenk hoe je de volgende stappen samen kunt uitvoeren.
Probeer die collega’s te overtuigen waarvan je weet dat ze natuurlijk gezag in
de school hebben. Dit hoeven lang niet altijd de meest activistische collega’s te
zijn, maar als ze meedoen kunnen ze snel andere collega’s meekrijgen. Maak een
WhatsApp groep aan, en voeg daar steeds nieuwe mensen aan toe! Deel daarin
nieuws over onderwijs en de staking zowel van gewone media als van de AObwebsite.

Stap 2: organiseer een bijeenkomst
Beleg een bijeenkomst op jouw school waarin je een aantal zaken agendeert. Dit
hoeft niet grootschalig te zijn. Het gaat erom dat je als collega’s bespreekt wat er
speelt op jullie school, maar ook wat je kan doen om die situatie te verbeteren.
•	Wat speelt er op jouw school? Wat kan er beter? Ligt dat aan school? Is het
een landelijk probleem?
•	Wat is er nodig om de situatie te verbeteren? Wil jij staken? Waarom wel?
Waarom niet?
• Als we samen staken hoe willen we dit gaan organiseren?

Gesprekstips:

• Luister vooral
• Stel open vragen
• Maak geen verwijten en ga niet in de verdediging
• Val anderen niet in de rede
• Bereid je voor op vragen over dat mensen niet durven
•	Eindig met een concrete actie: handtekening zetten, kom naar bijeenkomst,
vraag iemand anders.
Veel scholen in het basisonderwijs worstelen nu met het op zich heen grijpende
lerarentekort. In Amsterdam wordt uitvoerig bediscussieerd hoe je daar als
team mee om kan gaan. Die discussie kan overal waar tekorten zijn tijdens de
stakingsdagen van 30 en 31 januari gevoerd worden. Moeten we overstappen
op een vierdaagse schoolweek? Moeten we ons alleen op de kernvakken
concentreren? Hoe zorgen we er bij het schoolbestuur voor dat parttimers,
invallers, oop’ers, stagiaires die klassen overnemen voor dat extra werk een eerlijk
loon krijgen?

Stap 3: Laat aan elkaar zien dat je staakt
Hang een grote poster op met een handtekeningenlijst in de personeelskamer
waar stakers kunnen laten zien dat ze staken. Het doel van deze poster-actie is
dat zichtbaar wordt wie er staakt en dat hier ook gemakkelijker het gesprek met
elkaar over gevoerd kan worden. Op moment dat je het zichtbaar maakt wordt het
voor de twijfelende staker gemakkelijker om mee te doen. Andere manieren om de
stakingsbereidheid zichtbaar te maken: een speld, een button, t-shirt #toprioriteit.
Een voorbeeld van een handtekeninglijst zit in de online toolkit op www.aob.nl/
investeerinonderwijs
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Stap 4: Betrek ouders en leerlingen
bij de staking
Het is belangrijk om ouders en leerlingen goed te informeren over waarom je
staakt en de praktische gevolgen hiervan. (zie voorbeeldbrieven in toolkit op
www.aob.nl/investeerinonderwijs.) Daarnaast is het ook belangrijk als ouders
en leerlingen de acties kracht bijzetten door de acties te steunen of beter nog,
samen actie te voeren.

Stap 5: Organiseer een manifestatie
of andere activiteit in je eigen gemeente
• Bedenk welke activiteit je wil organiseren
• Zoek een locatie waar je veel aandacht genereert
• Zoek contact met collega’s van andere scholen in de buurt
•	Kies een actievorm: demonstratie, onderwijsgesprek met ouders in de
gemeente, picketlines voor de school, sturen brieven aan politieke partijen of
Tweede Kamerleden
•	Leg zo snel als mogelijk contact met de gemeente om te informeren wat de
mogelijkheden zijn en of er vergunning nodig is
•	Gebruik je communicatie-kanalen en sociale media om zoveel mogelijk aandacht
te genereren voor je activiteit
• Vraag hulp aan ouders, collega’s en leerlingen
• Leg indien mogelijk contact met regionale pers
• Houd het simpel, het gaat om het signaal wat je wil uitdragen

Meer informatie
•	Op www.aob.nl/investeerinonderwijs houden
we je van alle ontwikkelingen op de hoogte.
Daar kan je ook actiemateriaal vinden.
•	De AOb heeft ook facebookgroepen voor
primair- en voortgezet onderwijs, zoek op
groep primair onderwijs en groep voortgezet
onderwijs in facebook
• Nodig AOb’ers uit bij jou op school
•	Wil je actief worden bij de AOb?
Meld je aan via www.aob.nl/meedoen
•	Maak jouw collega’s lid www.aob.nl/lid-worden
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