
Scholierenorganisatie
LAKS heeft geen nieu-
we acties in petto nu
de Tweede Kamer vol-
gende week over de
urennorm gaat pra-
ten. Eind november
gingen duizenden
scholieren de straat op
uit protest tegen de
urennorm. Die leidde

tot ’nutteloze uren’,
vonden ze, omdat
scholen hun leerlin-
gen in de klas houden,
alleen maar om de
norm te halen. Vol-
gens LAKS-voorzitter
Sywert van Lienden
hebben scholieren mo-
gelijkheden genoeg
om goed onderwijs op

te eisen. De wet op de
medezeggenschap
geeft leerlingenraden
het recht om mee te
praten over de manier
waarop een school de
onderwijstijd invult.
Als dat hen niet bevalt,
kunnen ze zelfs de
start van een nieuw
schooljaar uitstellen.

Geen nieuwe landelijke acties

De scholen die beboet wor-
den omdat zij zich niet aan
de urennorm houden hebben
weinig begrip voor de maat-
regel van de staatssecretaris.

Hanne Obbink

De boetes voor scholen die te weinig
uren les geven, moeten van tafel. Dat
zegt de VO-raad, de organisatie van
scholen in het voortgezet onderwijs.
Zestien scholen hangt zo’n boete bo-
ven het hoofd.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt
(onderwijs) wil scholen met die boe-
tes dwingen meer les te geven. Zij
blijven ver onder het minimumaan-
tal lesuren dat de wet voorschrijft, en
dat is volgens haar schadelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs.

Maar die samenhang tussen onder-
wijstijd en kwaliteit blijkt nauwe-
lijks te bestaan, zo berichtte Tr o u w
gisteren. Van de zestien scholen
presteert er volgens de inspectie

slechts één onvoldoende. Dat is de
vwo-afdeling van het Amsterdamse
Calandlyceum. De havo van die
school doet het wel goed, net als de
andere scholen op de lijst van zes-
tien; twee zijn zelfs ’excellent’.

De VO-raad en ook scholierenorga-
nisatie LAKS zien in deze gegevens
een bevestiging van hun standpunt:
meer onderwijs is niet hetzelfde als
beter onderwijs. De boetes zijn vol-
gens LAKS-voorzitter Sywert van
Lienden daarom ’nutteloos’. „Stop

• Organisaties scholen en scholieren zien standpunt bevestigd

Scholen verwerpen boete-eis
het beboeten van goede scholen”,
luidt zijn oproep aan de Tweede Ka-
mer, die volgende week over de
kwestie spreekt.

Van Bijsterveldt maakt begin vol-
gende week bekend of zij de boetes –
die zij al in oktober aankondigde –
daadwerkelijk oplegt. Doet ze dat,
dan komen de meeste scholen waar-
schijnlijk niet acuut in geldnood. De
helft van de boetes liggen onder de
tienduizend euro. Daarvoor kunnen
de scholen uit hun reserves putten.

De hoogste boete dreigt voor het Pi-
ter Jelles Aldlân in Leeuwarden; twee
ton. „Maar we gaan ervan uit dat we
niet betalen”, zegt een woordvoer-
ster. Volgens haar kloppen de cijfers
niet op grond waarvan de boete bere-
kend is; ook zouden er procedure-
fouten gemaakt zijn.

Andere scholen die flink moeten
betalen zijn scholengemeenschap
Gomarus in Gorinchem (80.000 eu-
ro) en het Maartenscollege in Haren
(51.000). „Dat hebben we niet klaar-
liggen”, zegt directeur Ronald Sna-
terse van die laatste school. Bezuini-
gen op leraren kan niet, zegt hij, an-
ders wordt het nog moeilijker de
urennorm te halen. „Het zal uit het
budget voor gebouwen en compu-
ters en dergelijke moeten komen.”

Enkele scholen kondigen juridi-
sche procedures aan. „Dat kan jaren
duren”, voorspelt de woordvoerster
van het Piter Jelles.
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De complete lijst met
scholen is te vinden op
w w w. t r o u w. n l / s c h o o l b o e t e s
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