
 

DE UITHOLLING VAN HET ONDERWIJS!!! 

 

        Zeeland, 6 september 2010 

 

Geachte collega, 

In de afgelopen periode zijn we geconfronteerd met diverse zaken die het fundament van de 

kwaliteit van ons onderwijs fors bedreigen. 

Zoals: 

- Afschaffing middelen ondersteuning bestuur en management 

- Functiemix 

- Passend onderwijs 

- Heiligverklaring CITO-toetsen 

- Handelingsgericht werken 

- Eénzorgroute 

- Inspectietoezicht 

- Geen middelen voor meer handen in de klas 

- Onduidelijke cao 

- Verschraling opleidingsniveau 

- Bevriezing salarissen onderwijs 

- Dreigende schaalvergroting 

- Niet realistische LONDO-vergoeding 

- Dreigend tekort aan kwalitatief goed personeel 

Kortom: het Nederlandse basisonderwijs zit in de knel.  

Volgens de Universele Rechten van het Kind heeft elk kind recht op goed onderwijs.  

Tijdens het Directieberaad van Stichting OOG d.d. 24 juni j.l. is een initiatiefgroep ontstaan die zich 

richt op de uitholling van het basisonderwijs. Wij, directeuren en bovenschools ICT’er werkzaam 

binnen Stichting OOG, vinden dat de grens van het toelaatbare is bereikt. Het is de hoogste tijd om 

helder en duidelijk onze stem te laten horen. 

De politiek lijkt zich niet te realiseren wat bovengenoemde maatregelen voor gevolgen hebben in de 

praktijk. We willen de vakbonden oproepen om samen met ons de politiek te overtuigen van de 

negatieve gevolgen van de door hen genomen maatregelen.  

We gaan in overleg met andere scholen in Noord-Brabant om verder uit te werken hoe we deze 

problematiek effectief kunnen aanpakken. 



Voel je jezelf verbonden met bovengenoemde onderwerpen en ben je bereid om hierin samen met 

ons een stem te laten horen richting vakbonden en politiek, maak jezelf dan kenbaar bij onderstaand 

e-mailadres en geef aan op welke wijze je betrokken wil worden: 

1. Ik voel me aangesproken en wil graag actief meedenken over de aanpak  

2. Ik ondersteun deze actie en wil graag informatie ontvangen  

3. Ik ondersteun dit initiatief, maar ben niet in de gelegenheid om op dit moment hieraan deel te 

nemen 

Mogelijk dat je onderwerpen hebt ter aanvulling. Ook deze kun je mailen naar onderstaand adres. 

Na inventarisatie van de reacties zullen we je informeren over de eerstvolgende stap. 

 

Met vriendelijke groet, 

Era Wijsbek, bovenschool ICT-er, Veghel 

Henny Boers, directeur OBS De Kleine Wereld, Oss 

Will de Hoog, directeur OBS ’t Ravelijn, Ravenstein 

Resi van der Coer, directeur OBS De Wizzert, Zeeland 

e-mail: stop@stichtingoog.nl 

(Vergeet niet je keuze (1, 2 of 3) aan te geven in je reactie) 

 

 


