3 november 2019
Geachte leden van de Tweede Kamer,
Vrijdag 1 november hebben sociale partners met het Kabinet afspraken gemaakt om 460 miljoen euro te
investeren in het funderend onderwijs. Dit is vastgelegd in een convenant waarmee een start gemaakt wordt
met de aanpak van het personeelstekort en de werkdruk in het funderend onderwijs. Dat is mede tot stand
gekomen door uw aandacht en druk voor de oplossing van deze grote vraagstukken. Deze brief kunt u zien
als een concretisering van de passage uit het convenant die stelt dat ‘structurele problemen vragen om
structurele oplossingen’.
Wij zijn positief over het feit dat er 460 miljoen euro is, waarvan 16,5 miljoen euro structureel, voor deze
doelen en daarmee voor het verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voor onze leerlingen. Tegelijkertijd
hebben wij in zowel het primair als voortgezet onderwijs te maken met structurele uitdagingen die structurele
investeringen vragen. De tekorten aan leraren en schoolleiders lopen dramatisch op. Met dit convenant zetten
we voor de korte termijn een stap vooruit. Maar voor de jaren na deze kabinetsperiode blijft er onverminderd
sprake van de noodzaak te komen tot extra, structurele investeringen, om de loonkloof tussen PO en VO te
verkleinen en de werkdruk te verminderen. In onze brief van 5 juli jl. pleiten wij daarom voor een noodpakket
voor het begrotingsjaar 2020 met structurele investeringen.
Tijdens de behandeling van de begroting OCW zult u ongetwijfeld spreken over ons convenant, het
personeelstekort, de oplopende werkdruk en de salariëring van leraren, schoolleiders en OOP’ers. Wij hopen
dat ook u deze aanpassing van de begroting waardeert en goedkeurt.
Tegelijkertijd doen wij een dringend beroep op u als het gaat om het structurele karakter van deze
vraagstukken. Daarom vragen wij u bij motie uit te spreken dat u zich als Tweede Kamer maximaal zult
inspannen om ten minste de gevraagde middelen uit het noodpakket structureel te maken.
Structurele problemen vragen immers om een structurele aanpak. Een dergelijke uitspraak geeft in de
sectoren PO en VO en de samenleving vertrouwen dat goed onderwijs ook op de lange termijn gewaarborgd
is.
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