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__________________________________________________________________________ 
 
Geachte mevrouw Van Bijsterveldt, 
 
Een aantal schoolleiders uit de regio Den Haag Rotterdam zijn erg teleurgesteld over uw 
reacties inzake de recente onderwijsstakingen. Vooral uw reactie naar de docenten vinden 
we onder de maat. Als reactie hierop hebben wij daarom een open brief aan u geschreven 
die wij aangeboden aan de redacties van het NRC, De Volkskrant, het blad van de AOB en 
de site van LIA. We zullen ook een kopie van ons schrijven aan de Tweede Kamer fracties 
sturen. Ook zijn onze docenten via onze interne communicatiekanalen van de brief op de 
hoogte gesteld. Uiteraard hopen we op een reactie van uw kant.  
 
Geachte mevrouw Van Bijsterveldt, 
 
De afgelopen week heeft u wederom het onderwijs in de spreekwoordelijke kou gezet met 
uw opmerking dat onderwijsinstellingen gestaakte uren zouden moeten inhalen. Nog los van 
het feit dat u daartoe het wettelijke recht niet heeft, lijkt het wel of u zich steeds meer 
vervreemdt van de werkelijkheid in het onderwijs. Of heeft u uw collega Schultz van Haegen 
dergelijke opmerkingen horen maken toen de openbaar vervoersbedrijven staakten? Eerder 
zou u zich de vraag moeten stellen waarom het onderwijs binnen zo’n korte tijd tweemaal het 
werk neerlegt (9 januari - 11 januari en 26 januari). Ook wij als schoolleiders, de 
ondertekenaars van deze brief, zitten niet echt te wachten op onderbrekingen van het 
onderwijsproces, maar anders dan u staan wij voor onze mensen en zien wij hoe hard zij in 
en naast de klas moeten werken. 
 
Omdat het lijkt dat uw geheugen u wat in de steek laat – wij horen het u namelijk nooit meer 
vertellen – willen wij u wel wat helpen: vier jaar lang heeft u het advies van de Commissie 
Cornielje omarmd en gaf u de scholen aan dat dit advies de kwaliteit van het onderwijs zou 
verbeteren. U organiseerde symposia, u bezocht scholen en steeds was de boodschap het 
volgende: ik sta voor de kwaliteit van het onderwijs en ik ga voor de 1000 uur en een andere 
vakantieregeling: een kortere grote vakantie en de mogelijkheid voor scholen om de 5 dagen 
die dat oplevert in te zetten op ander momenten. Op onze scholen kan een langere 
meivakantie op veel steun rekenen: niet alleen verlicht het werkdruk in de laatste drukke 
maanden, maar ook geeft het veel docenten met kinderen de gelegenheid een vakantie te 
plannen met hun kinderen, omdat het basisonderwijs vaak 14 dagen vakantie heeft. 
 
Op een bepaald moment bent u binnen 5 minuten omgegaan, omdat Tweede Kamerlid 
Beertema (PVV) ineens 1040 uur ging roepen. Wij weten niet of u het interview met de heer 
Beertema in de NRC gelezen heeft, maar u zult toch met ons eens zijn dat dit Kamerlid een 
karikatuur van het middelbaar onderwijs neerzet. Wij durven te stellen dat de heer Beertema  
als MBO-docent nog nooit op een middelbare school heeft gewerkt.  Een oordeel  vellen over 
de invloed van managers op docenten voor de klas in onze sector is dan eigenlijk een 
gotspe. 
  
U heeft zich achter de heer Beertema gesteld: niet omdat u zijn argumenten volgde (u had 
tenslotte de afgelopen jaren heel wat scholen van binnen gezien), maar laten wij  het maar 
zo zeggen uit politieke overwegingen. Als u had gestaan voor het onderwijs en voor de 
belangen van de docenten in onze scholen, dan had u gezegd: dit nooit. In plaats daarvan 
schaart u zich aan de kant van de heren Beertema en Elias die met vage kreten en vanuit 

 

 



verkeerde vooronderstellingen een beeld van het voortgezet onderwijs oproepen dat geen 
enkele band heeft met de realiteit en waarin de docenten worden weggezet als voetvegen.  
 
U heeft toch de afgelopen jaar gezien hoe er op scholen voor voortgezet onderwijs gewerkt 
wordt aan steeds betere prestaties van leerlingen? U heeft toch gezien dat scholen hard 
werken om de maatregelen rond het convenant leerkracht uit te werken en aan de hand van 
kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van scholen te verbeteren? Wat jammer dan, dat u nu zich 
aan de kant van deze heren schaart, de mensen zonder wortels in het voortgezet onderwijs 
die alleen maar oordelen. U kent toch ook het spreekwoord de beste stuurlui ….? Komt u 
over een paar jaar niet klagen over het docententekort. Dat neemt door zulk soort uitspraken 
alleen maar toe. Als het onderwijs zo’n makkelijke en aantrekkelijke werkkring met korte 
werktijden en veel vakanties is zoals de heren Beertema en Elias suggereren, is het toch wel 
vreemd dat het docententekort niet afneemt. Misschien is het beter als u dat de heren eens 
voorhoudt. 
 
 
Mevrouw Van Bijsterveldt, het onderwijs verdient een minister die voor het onderwijs en zijn 
docenten staat. Die durft te zeggen ik sta voor mijn zaak. Ik sta voor de mensen in het 
onderwijs die ik de laatste jaren ontmoet heb. Ik begrijp dat mensen die met hart en ziel 
werken in het onderwijs, vaak van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, een keer hun stem 
willen laten horen als afspraken niet worden nagekomen. Ik sta voor het onderwijs, ik sta 
voor mijn docenten. Jammer, dat u dat vertrouwen zo beschaamt. Jammer dat u zich zo 
tegen uw eigen mensen keert. 
 
Hoogachtend, 
 
Hans Timmermans 
rector Alfrink College Zoetermeer 
 
Deze brief wordt mede ondertekend door: 
Jan van Beveren  directeur St Jozef MAVO  Vlaardingen 
Martin Duivenvoorden rector Aloysius College  ‘s-Gravenhage 
Rob van Oevelen  rector SG Spieringshoek  Schiedam 
Thijs Veraart   rector Sint Maartenscollege  Voorburg 
Willem Vonk   rector CityCollege   Rotterdam 
Kees Booij   rector Veurs Lyceum   Leidschendam 
Ben Dijkmans   rector Adelbert College  Wassenaar 
Jos van Eyk   rector Vlietland College  Leiden 
 
 
 


