
Open brief aan: 
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Tilburg, 25 juni 2007 
 
Geachte dames, heren, 
 
Wij, eindverantwoordelijk schoolleiders van de scholen van de 
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs het grootste schoolbestuur 
van Nederland, willen door middel van deze open brief ons 
ongeloof én onze grote zorg uitspreken over de recente 
gebeurtenissen rond de geprogrammeerde en gerealiseerde 
onderwijstijd. Wij hebben helaas moeten constateren dat er op 
een aantal van onze scholen op soms onmogelijke momenten 
(zoals op de dag van examenuitslagen) door de 
onderwijsinspectie onaangekondigd controles op de 
onderwijstijd zijn uitgevoerd. Ook is er op enkele scholen 
gedreigd met het nemen van maatregelen. Daarbij is de 
gehanteerde systematiek in onze ogen discutabel en gespeend 
van elke realiteitszin. De wijze van controleren heeft onze 
verwachting, dat er mogelijk nog ruimte zou zijn voor een 
dialoog in deze, vooralsnog de grond ingeboord. 
 
De wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen wij genoodzaakt 
zijn geweest maatregelen te nemen om te kunnen voldoen aan de 
onderwijstijd, hebben in onze ogen niets (meer) te maken met 
kwalitatief goed en voor leerlingen uitdagend onderwijs. 
 
Wij zijn van mening dat het onderwijs door uw opstelling en uw 
beleid én door alle negatieve publiciteit rond dit fenomeen, 
op onterechte wijze in een verkeerd daglicht wordt gesteld. 
Het doet zeker ook geen recht aan alle mensen die met hart en 
ziel werkzaam zijn in onze scholen. Uw aanpak wekt voorts de 
suggestie dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs 
slechts gemeten kan worden naar kwantitatieve maatstaven. 
 
Laat duidelijk zijn dat wij het met de minister eens zijn over 
de uitgangspunten voor het programmeren en realiseren van de 
minimale contacttijd voor onze leerlingen. Het gemak echter 
waarmee de politiek vervolgens stelt dat er genoeg geld is 
voor het voortgezet onderwijs en dat wij deze onderwijstijd 
kunnen realiseren met inachtneming van de 60 vakantiedagen en 
de 7 of 8 verplichte feestdagen voor onze leerlingen, geeft 
ons het gevoel dat u niet voldoende op de hoogte bent van wat 
er op de scholen speelt. De reacties van onze leerlingen en 



hun ouders en het personeel in de medezeggenschapsorganen 
sterken ons in deze opvatting. 
 
Het dreigement dat scholen die in de steekproef niet aan uw 
eisen voldeden, fors zullen worden gekort op hun reguliere 
bekostiging achten wij derhalve onrechtvaardig en 
onacceptabel. De kwaliteit van het onderwijs waar u met uw 
maatregel voor op wilt komen, komt daarmee juist in het 
gedrang. Daarbij komt dat u zelf door het jarenlang, zelfs 
decennialang, gedogen van de bestaande situatie 
medeverantwoordelijk bent voor de ontstane problematiek. 
Uiteindelijk zullen onze leerlingen hiervan de dupe worden. 
Zij zullen geconfronteerd worden met grotere klassen, langere 
lesdagen en minder tijd voor individuele begeleiding. Het 
niveau van het onderwijs zal hierdoor zeker niet stijgen en 
het is maar de vraag of het aantal voortijdige schoolverlaters 
zal dalen. Bovendien zal de werkdruk voor onze docenten verder 
toenemen, waardoor het in de nabije toekomst nog moeilijker 
wordt dan het nu al is, kwalitatief goed personeel aan te 
trekken. 
 
Onze zorg is realistisch en oprecht. Wij zien grote problemen 
op het onderwijs afkomen. Wij hopen dat u deze zorg deelt. 
Daarom vragen wij u met klem u op zo kort mogelijke termijn 
opnieuw te bezinnen op uw beleid met betrekking tot de 
onderwijstijd. Daarnaast doen wij ook een beroep op u om de 
scholen een extra financiële impuls te geven. Binnen onze 
huidige bekostiging kunnen wij onmogelijk aan uw eisen 
voldoen. Zou het zo zijn dat één of meerdere van onze scholen 
echt gekort gaat worden doordat er in de ogen van de inspectie 
niet aan de onderwijstijd is voldaan, dan zijn de gevolgen 
groot. 
 
Wij roepen u op om op korte termijn met ons op constructieve 
wijze over dit zeer belangrijke onderwerp van gedachten te 
wisselen. Wij ontvangen hierover graag bericht voor vrijdag 29 
juni 2007. 
 
Wij gaan ervan uit dat u alsnog deze dialoog met ons aan zult 
gaan. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan blijft ons 
niets anders over dan te bezien welke rechtsmiddelen ons nog 
ten dienste staan. Wij hopen echter, dat het zover niet zal 
komen. 
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