
VOS/ABB en de andere sociale partners in het onderwijs hebben de handen ineenge-

slagen om een volgend kabinet duidelijk te maken dat er vijf miljard euro bij moet. 

In het manifest ‘De lat ligt hoog’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) 

noemen ze zes punten die extra aandacht vereisen. 

Sociale partners stellen leraar centraal

Manifest van vijf miljard

10 over onderwijs

Het manifest werd gepresenteerd door voorzitter Jan 
Franssen van het SBO, samen met Gerrit Stemerding van de 
Algemene Onderwijsbond (AOb) en Joop Vlaanderen van 
VOS/ABB. Door hun aanwezigheid werd duidelijk dat het 
manifest ‘onderwijsbreed’ wordt gedragen. De presenta-
tie werd ook bijgewoond door de Tweede Kamerleden en 
onderwijsspecialisten Mariëtte Hamer (PvdA), Jan de Vries 
(CDA), Arie Slob (ChristenUnie) en Ursie Lambrechts (D66). 
De SP had Jasper van Dijk afgevaardigd, de nummer 1� op 
de SP-kandidatenlijst. 
Het manifest bevat zes kernpunten. Punt 1 is dat leerkrach-
ten een beter carrièreperspectief moeten krijgen. Ze kunnen 
nu feitelijk alleen een volgende stap maken door manager 
te worden, maar het onderwijs heeft ook mensen nodig die 
zich pedagogisch-didactisch verder ontwikkelen. ‘Docenten 
die het liefst met leerlingen en studenten werken – en dat 
zijn de meeste! – moeten zowel inhoudelijk als financieel 
carrière kunnen maken.’ Ook moet het makkelijker worden 
om van de ene onderwijssoort naar de andere over te stap-
pen. Het tweede punt is dat ouderen voor het onderwijs 
behouden moeten blijven. ‘Door de ontgroening zal het 
onderwijs zijn oudere per-
soneelsleden de komende 
jaren hard nodig hebben. 
Voor hen moet het onderwijs 
werkbaar en aantrekkelijk 
blijven. Arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden die dit 
belemmeren, moeten worden 
weggenomen.
Punt � van het manifest is dat 
leerkrachten en managers 
meer ruimte moeten krijgen 
voor hun eigen creativiteit. 
Zij moeten elkaar ook meer 
aanspreken op leerresultaten 
en samen proberen verbeteringen tot stand te brengen. 
Horizontale verantwoording is hierbij belangrijk: ‘Geen cul-
tuur meer van ‘dichte deuren’, maar een open en onderne-
mende houding tegenover elkaar en de buitenwereld.’ Het 
vierde punt is dat er meer ruimte en tijd moeten komen 
voor onder meer (na)scholing. ‘Het werken in het onderwijs 
vraagt permanente reflectie, vernieuwing en ontwikkeling.’ 
Dat vereist niet alleen meer tijd buiten het lesrooster om, 

maar ook betere werkplekken.
Het vijfde punt in het manifest is dat er meer vertrouwen 
moet komen tussen management en leraren. ‘Managers 
en docenten dreigen elkaar kwijt te raken. In onderwijsin-
stellingen moet open over het onderwijs gepraat worden, 
waarbij docenten erkend worden als specialisten.’ Als zesde 
en laatste punt noemen de sociale partners de noodzaak om 
goed personeel op te leiden. ‘De lerarenopleidingen moeten 
daarom een hoog eindniveau bij hun studenten nastreven.’ 
De sociale partners geven een volgend kabinet de boodschap 
dat er voor het realiseren van het zespuntenplan vijf miljard 
euro bij moet. SBO-voorzitter Franssen benadrukte bij de pre-
sentatie dat dit extra geld niet direct wordt opgeëist. “Het 
gaat om een groeimodel, waarmee Nederland de onderwijs-
uitgaven in de komende jaren verhoogt tot de OESO-norm.” 
Die norm ligt op 5,9 procent van het bruto binnenlands 
product (bbp). De huidige Nederlandse onderwijsbegroting is 
slechts 5 procent van het bbp.

Tweede Kamer
De belangrijkste boodschap uit 
het SBO-manifest –de leraar 
centraal- is ook de kerngedachte 
van de Tweede Kamer, zo bleek 
in oktober tijdens de behande-
ling van de onderwijsbegroting.  
Onder anderen het Kamerlid 
Lambrechts (D66) en haar col-
lega Hamer (PvdA) benadrukten 
dat er in de volgende kabinets-
periode alles aan moet worden 
gedaan om de toenemende 
personeelstekorten in het onder-
wijs in te dammen. Lambrechts 
zei dat hier in elk geval 100 miljoen euro voor moet worden 
uitgetrokken. Dat geld kan volgens haar uit het goedgevulde 
Provinciefonds komen. Hamer waarschuwde voor het effect 
dat het in economisch goede tijden voor het onderwijs altijd 
erg moeilijk is om te concurreren met beter betalende secto-
ren. Zij benadrukte het grote belang van voldoende goedge-
kwalificeerd onderwijspersoneel door de leraren ‘de helden 
van de kenniseconomie’ te noemen.
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‘De helden 
van de 
kennis-
economie’

‘Geen 
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meer van 
dichte 
deuren’


