Utrecht, 20 juni 2017

Betreft: Uitnodiging in ontvangst nemen petitie

Geachte heer Tjeenk Willink,
Met deze brief willen wij u uitnodigen om op 27 juni op het Malieveld in Den Haag onze petitie in
ontvangst te nemen, getekend door honderdduizenden Nederlanders die zich ernstig zorgen maken
over de toekomst van het primair onderwijs. Wat ooit begon met een beweging onder leerkrachten
is de afgelopen vier maanden uitgegroeid tot een maatschappelijke beweging die nog iedere dag
groeit. Deze beweging is in gang gezet door het PO-Front een samenwerking van POinactie, AOb,
AVS, FNV, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad.
Het lerarentekort dat boven de markt hangt is immens. Op dit moment hebben we 1.000 fte tekort
en als we hier niets aan doen loopt dit op tot 10.000 fte in 2025. Dat tekort staat voor
honderdduizenden kinderen waarvoor straks geen leerkracht is. Het aantal aanmeldingen bij pabo’s
loopt hard terug en de leraren die wel voor de klas staan hebben te maken met een structureel te
hoge werkdruk en een te laag salaris. Dit is funest voor de kwaliteit van ons onderwijs. Dát is de
reden waarom wij al maanden de noodklok luiden. Dát is de reden waarom honderdduizenden
Nederlanders de petitie getekend hebben en dit aantal wordt nog elke dag groter.
De oplossing voor het afwenden van deze onderwijsramp is bekend: een eerlijk salaris en minder
werkdruk. Dit is een duurzame oplossing, want het primair onderwijs moet weer een aantrekkelijke
sector worden om in te werken. Dit begint met een gelijkwaardig salaris. Een collega in het
voortgezet onderwijs verdient nu tot zo’n 20% meer. Ook met betrekking tot de werkdruk spreken de
cijfers voor zich. Nergens is het aantal burn-outs zo hoog als in het onderwijs.
De brede steun vanuit de maatschappij laat zien dat de nood hoog is. Niet alleen het primair
onderwijs zit klem, maar er zijn ook grote zorgen over welk effect dit heeft op onze economie. Om de
urgentie te benadrukken gaan de deuren van de basisscholen in het hele land op 27 juni een uur later
open. Later die dag, om 16.30 uur, willen we u graag op het Malieveld de petitie van het PO-Front
overhandigen. Een petitie getekend door honderdduizenden Nederlanders die ook vinden dat de
politiek nu actie moet ondernemen.

-2De politiek is aan zet en moet met een oplossing komen. Wij laten het niet gebeuren dat het primair
onderwijs ten onder gaat. Komende periode zal u naar alle waarschijnlijkheid met nieuwe
fractievoorzitters om de tafel gaan. Wij vragen u een kabinet te formeren dat fors zal investeren in
het onderwijs. Als informateur nodigen wij u uit op 27 juni de petitie in ontvangst te nemen. Onze
boodschap is duidelijk: een nieuw kabinet moet flink investeren in het primair onderwijs. Niets doen
is geen optie.
We zien uw reactie graag tegemoet op actie@pofront.nl,
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