
 
 

MANIFEST 
 
De schoolbesturen en schoolleiders van het voortgezet onderwijs in de regio 
Haaglanden, verenigd in het bestuurlijke VO Platform (VOP) en het overleg VO 
Schoolleiders (VOS) luiden de noodklok. 
 
De commissie Rinnooy Kan concludeert in haar rapport in september 2007 terecht 
dat “Nederland aan de vooravond staat van een dramatisch kwantitatief tekort aan 
kwalitatief goede leraren”. De commissie stelt dat “de ernstige gevolgen hiervan, voor 
de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs en voor de toekomst van Nederland als 
sterke kenniseconomie nog steeds onvoldoende worden onderkend”.  
 
Minister Plasterk heeft in zijn reactie op het rapport onomwonden gesteld dat hij het 
rapport gaat uitvoeren: “We hebben geen dag te verliezen. We gaan niet uitstellen. 
… We moeten dit advies gaan uitvoeren”.  
 
Wat blijkt nu?  Er komt veel te weinig geld voor de leraren beschikbaar. Het kabinet 
brengt het onderwijs in gevaar. In het rijke Nederland moeten leerlingen het zonder 
gekwalificeerde leraren doen. Wij vinden dat onacceptabel!!! 
 
Jarenlang is er in het voortgezet onderwijs veel te weinig geld geïnvesteerd. Er is 
jaarlijks minimaal 5 miljard euro in het onderwijs extra nodig om aan te sluiten bij het 
niveau van de andere OESO-landen. Onze toekomstige generaties worden de dupe 
van de jarenlange uitholling van de financiën van het onderwijs en de huidige 
generatie heeft er al mee te maken. Hiermee worden de wortels van een stabiele 
samenleving aangetast. Tenzij er daadwerkelijk op korte en lange termijn structureel 
iets gebeurt!!! 

 
Wij roepen het Kabinet en de Tweede Kamer op om het voortgezet onderwijs in 
Nederland te redden. 
 
 
Wij doen een dringend beroep op de minister en op politici in de Tweede Kamer om 
acht te slaan op onze noodkreet: 
 

1. Het kabinet moet het grote bestaande en toenemende tekort aan kwalitatief 
goede leraren aanpakken. Daartoe is jaarlijks minimaal 1,1 miljard euro 
extra nodig voor verhoging van de salarissen en verbetering van de 
arbeidssituatie van leraren. 

 
2. Het kabinet moet op korte termijn de huidige tekorten in de 

basisbekostiging van de scholen voor het voortgezet onderwijs oplossen. 
Daarvoor is om te beginnen jaarlijks een bedrag van 300 miljoen euro 
nodig. In de komende jaren moet de bekostiging toegroeien naar 
internationale normen.  

 
Er is nu drastische actie noodzakelijk om de toekomst van onze kinderen en de 

toekomst van Nederland als sterke kenniseconomie veilig te stellen. 


