Over stakingen in het onderwijs
Voor veel voor de hand liggende problemen zijn voor de hand liggende, verkeerde, oplossingen

Onderwijsland is weer in rep en roer. Het gaat niet goed en er moet gestaakt worden, roepen enkele
bonden. Er is een flinke investering van 4 miljard euro nodig voor onderwijs. De kwaliteit staat
namelijk in het hele onderwijs -van het primair onderwijs tot en met de universiteiten- onder druk. Dat
komt door de hoge werkdruk, achterblijvende salarissen, kortingen op de financiering en
personeelstekorten. Tot nu toe wil het kabinet niet extra investeren in het onderwijs.
Je hebt het recht om te staken. En als staking wat uithaalt, is het een goede zaak.
Nu moeten enkele leerkrachten/docenten wel eerst even in de spiegel kijken. Er zijn nog steeds
leraren die twee weken kerstvakantie houden bijvoorbeeld. ‘Wij hebben toch vakantie?’ Nee, de
leerlingen hebben twee weken vakantie. Er wordt van je verwacht dat je je voorbereidt. De werktijden
van een kok zijn ook niet gelijk aan de openingstijden van het restaurant. Maar dat terzijde.
Buiten dat, één dag staken… totaal zinloos. Laten we dan net als ze enkele andere landen gedaan
hebben, de boel een maand platleggen.
Maar dan het advies dat directeuren krijgen. ‘Regel geen vervanging meer’.
Wat moet je daar nu weer mee?! Als er vervanging te regelen is, dan doe je dat toch. Maar sterker
nog, is vervanging regelen dan de corebusiness van een directeur? Nee, toch?
Ik noem enkele veel belangrijkere zaken. Directeuren zetten de onderwijskundige lijnen uit, leiden een
professioneel team, maken een schoolplan voor vier jaren goed onderwijs, maken een schoolgids en
een jaarplan. Zij zijn strateeg en leiden hun school naar de toekomst.
Verder zijn veel directeuren ook nog steeds bezig met het verwerken van facturen.
Om een punt te maken het volgende. Stop met al deze zaken!
Neem één keer een vervanging voor je rekening, je hebt geen tijd voor directiezaken dan. Dus… maak
geen schoolplan (heb je deze al af, niet vertellen en niet inleveren). Stel geen schoolgids samen, maak
geen jaarplan.
Wat ook effect heeft: facturen vanaf 1 maart niet meer betalen. Heb je geen tijd meer voor. Als alle
directeuren in heel Nederland de facturen van bijvoorbeeld een leverancier van schoolmaterialen als
Heutink niet meer betalen, moet je eens opletten hoe snel de paniek toeslaat en er actie ondernomen
gaat worden. Want ja, dan raakt het de economie en de maatschappij.
Wij leiden jonge mensen op voor de toekomst, de maatschappij en de economie. Dat moet nu eens
serieus genomen worden. Goed onderwijs is van eminent belang. En daar moet je als regering dus in
investeren!
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