
Van: VOS/ABB, VGL, Concent, Besturenraad 
 
 
 
Voorburg, 9 oktober 2006 
 
 
Geachte minister Van der Hoeven, 
 
Uw meest recente brief over onderwijstijd leidt tot veel commotie op scholen. Scholen voelen zich  
overvallen door het aangescherpte beleid dat u daarin presenteert. Dat is heel begrijpelijk. Wij 
vinden dat het per direct handhaven van 1040 uur gerealiseerde onderwijstijd in de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs door middel van herstelopdrachten en dreiging met financiële sancties zeer 
ongepast is. Bovendien staat het op gespannen voet met de autonomie van scholen om te werken 
aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van hun onderwijs. Het gevolg is dat die kwaliteit niet 
gediend, maar juist in gevaar gebracht wordt. 
 
De norm van 1040 uur is pas een half jaar geleden tot stand gekomen. De verwachting tot dan toe 
was dat een bandbreedte met 1000 uur als ondergrens zou gaan gelden. Nu het anders is gelopen 
zou een overgangsperiode in ieder geval op zijn plaats zijn geweest. Scholen zouden daarmee de 
kans hebben gekregen de nieuwe doelstelling in te passen in hun kwaliteitsbeleid. 
 
U heeft daar niet expliciet voor gekozen. Echter, in uw brief van april jl. was de benaderingswijze 
genuanceerder dan in september. U liet toen weten dat scholen die tekortschieten “hierop door de 
Inspectie zullen worden aangesproken. Indien dat niet leidt tot verbetering worden zonodig sancties 
opgelegd.” Dergelijke formuleringen, gedaan in een periode waarin scholen zich voorbereiden op 
het nieuwe schooljaar, impliceren dat aantoonbare verbetering wordt verlangd, niet dat elke vorm 
van niet-naleving wordt beantwoord met een sanctie. 
 
Scholen zijn in de afgelopen tijd op zoek gegaan naar mogelijkheden om de gerealiseerde 
onderwijstijd in overeenstemming te brengen met de nieuwe norm. Steeds vaker horen wij echter 
dat het eenvoudigweg niet mogelijk is om 1040 uur te realiseren zonder de kwaliteit en de 
zorgvuldigheid geweld aan te doen. Verschillende factoren begrenzen de mogelijkheden van 
scholen, zoals een aantal bepalingen in de CAO-VO en het Inrichtingsbesluit en de 
bekostigingsomvang. Op basis van deze, in onze ogen steekhoudende, argumenten denken wij dat 
1040 uur onder de huidige voorwaarden door de meeste scholen niet gerealiseerd kan worden. 
 
Intussen kent het nieuwe beleid verschillende ongewenste effecten. In hun streven naar snelle 
realisatie nemen scholen maatregelen die niet zijn verankerd in het totale schoolbeleid. Gevolg is 
dat waardevolle activiteiten en eerder gemaakte afspraken worden geschrapt. Demotivatie en 
interne spanningen liggen op de loer. Er wordt een zware wissel op de professionals getrokken, 
terwijl het aanzien van het docentschap al onder druk staat en een groot lerarentekort op korte 
termijn reëel is. 
 
Het streven naar voldoende en zinvolle tijdsbesteding van (zeer) jonge mensen staat niet ter 
discussie. Daar horen alle scholen voluit aan me te werken. Zowel in inhoudelijke als in 
voorwaardelijke zin is kwaliteit daarbij het hoogste doel. Het realiseren van voldoende onderwijstijd 
is daar een aspect van. Maar kwaliteit schuilt bijvoorbeeld ook in een zorgvuldige afsluiting van het 
schooljaar, in gemotiveerde docenten en in extra aandacht voor individuele leerlingen. 
 



Scholen die tot nu toe een ernstig tekort hebben laten zien moeten daar direct aanzienlijke 
verbetering in aanbrengen. Het gaat echter veel te ver om alle scholen de maat te nemen. Voorop 
staat dat het Nederlandse (voortgezet) onderwijs al lange tijd van hoge kwaliteit is, ondanks de 
relatief beperkte financiële middelen. 
 
Wij bepleiten met klem dat de komende tijd wordt gebruikt om in goed overleg de samenhang van 
verschillende kwaliteitsfactoren in het onderwijs helder te krijgen. Onderwijstijd hoort daar natuurlijk 
bij. Het zou goed zijn wanneer scholen daar zelf een standaard voor ontwikkelen. In het contact dat 
scholen met zowel de direct betrokkenen als met de overheid onderhouden horen openheid, 
verantwoording en respect leidend te zijn, niet herstelopdrachten en financiële sancties. Wij roepen 
u dan ook op die maatregelen in te trekken. 
 
Ten slotte: onze boodschap ligt in het verlengde van de brief die u vorige week heeft ontvangen van 
Pieter Hettema namens de VO Raad. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens Concent, VGS en VOS/ABB, 
 
Henk Strietman 
Directeur Besturenraad 
 


