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   De jeugd verdient de toekomst! 
 
 
Geachte leden, 
 
 
Wij zijn blij met de motie die u op donderdag 22 september heeft aangenomen ten aanzien van het 
terugdraaien van de bezuinigingen die aangekondigd waren op Prinsjesdag. Daaruit blijkt uw 
betrokkenheid bij het onderwijs. Wij willen u, met de verkiezingen op komst, graag enkele 
aandachtspunten meegeven  voor uw verkiezingsprogramma, want wij maken ons zorgen. We willen 
graag kwalitatief goed basisonderwijs blijven bieden. We benoemen hieronder enkele zorgpunten: 
 

 Het beroep van leerkracht moet aantrekkelijker worden gemaakt, zeker ook voor jonge mannen. 
We maken ons grote zorgen over de opbouw van ons personeelsbestand:  

o Door het ophogen van de pensioenleeftijd wordt de grote uittocht van de babyboomers 
uitgesteld maar gaat toch binnenkort echt plaatsvinden. 

o De instroom bij de PABO is zorgwekkend laag, er is daardoor weinig instroom van jonge 
leerkrachten  

o Door de toegenomen werkdruk (administratieve last) haken steeds meer leerkrachten 
af en zoeken een baan in een andere sector. 

o Er ontstaat een tekort aan leerkrachten basisonderwijs, dit is nu reeds merkbaar bij het 
zoeken naar invalkrachten. 

o Veel kinderen komen tijdens hun  basisschoolperiode geen meester tegen en hebben 
hierdoor geen mannelijk rolmodel (1 op de 6 scholen heeft geen enkele meester meer 
in dienst) 
 

 De wet Werk en Zekerheid maakt het voor werkgevers (schoolbesturen) bijna onmogelijk om te 
voorzien in vervanging bij ziekte; steeds vaker zullen groepen kinderen naar huis worden gestuurd 
omdat er geen invaller beschikbaar is. 

 

 Het ontbreekt de schoolbesturen nog steeds aan voldoende middelen, de motie van 22 september 
is weliswaar een terugdraaien van de bezuinigingen, maar er moet op een aantal terreinen echt 
structureel geld bij: 

o Voor professionalisering en betere salariëring van leerkrachten 
o Voor goede ICT faciliteiten 
o Voor meubilair en lesmethodes 
o Voor het onderhoud van de gebouwen 



 
 
Wat vragen wij van u? 
 
- Dat u nadenkt over de uitwerking van de wet Werk en Zekerheid voor de sector onderwijs 
- Dat u nadenkt op welke wijze het onderwijs aantrekkelijker wordt voor jongeren ( en vooral 

jonge mannen) 
- Dat er gekeken wordt naar ruimte voor structurele ophogen van de lumpsum, zowel van de 

personele bekostiging als van de materiële instandhouding. 
 
Wij rekenen op u, want de jeugd verdient de toekomst! 
 
Uiteraard zijn wij bereid om met u mee te denken! 
 
Namens de schoolbesturen van Prisma-Drenthe,  
de vereniging van openbare schoolbesturen in Drenthe 
 
 
 
 
 
Paul Moltmaker, 
Voorzitter Prisma Drenthe 
 
Obrechtlaan 3b 
9402 TB Assen 
p.moltmaker@plateau-assen.nl 

 


