
 

 

Den Haag, 9 januari 2012  

 

Betreft: Oproep om tegen voorstel wetswijziging onderwijstijd te stemmen 

 

Geacht lid van de Eerste Kamer,  

 

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat het rommelt in onderwijsland. Directe aanleiding is het 

aangepaste voorstel wetswijziging onderwijstijd van minister Van Bijsterveldt dat eind 

november in de Tweede Kamer werd aangenomen. Het onderwijsveld vindt dit voorstel 

onacceptabel en komt in opstand. Ook lerarenvakbond LIA laat van zich horen en roept u op 

het voorstel weg te stemmen.  

 

Achtergrond bij de wetswijziging 

Onze acties richten zich op twee wijzigingen in het voorstel: het omvormen van zeven vrije 

dagen naar roostervrije dagen voor leraren waarop zij niet-lesgebonden werkzaamheden 

kunnen doen, en de verhoging van het aantal lesuren voor leerlingen naar 1040 zoals 

voorgesteld door Dhr. Beertema. Beoogd doel is de werkdruk van leraren beter over het jaar 

te verspreiden en leerlingen beter op te leiden door ze meer lessen te laten volgen. Scholen 

die niet in staat zijn bevoegd personeel genoeg inspirerende lessen te laten geven, moeten 

bij de inspectie aangegeven worden. Tot zover de politieke werkelijkheid.  

 

Onderwijswerkelijkheid 

LIA zou graag zien dat er meer goede lessen door meer goede leraren worden gegeven. Wij 

vragen ons wel af hoe de minister dit nobele doel denkt te gaan bereiken. Nu al wordt 30% 

van de lessen gegeven door onbevoegde leraren en het tekort neemt jaarlijks toe. Nu al is er 

op veel scholen sprake van inhoudsloze ophokuren voor leerlingen omdat er geen middelen 

zijn om bekwame en bevoegde leraren in te huren, als die al te vinden zijn. De wetswijziging 

impliceert bovendien dat leraren zeven dagen meer moeten werken zonder enige vorm van 

compensatie. Kortom: De werkdruk wordt verhoogd, het ziekteverzuim neemt toe en het 

beroep wordt nog minder aantrekkelijk. En dat is slecht nieuws voor Nederland.  

 



 

Wat willen we?  

Het huidige afbraakbeleid van minister Van Bijsterveldt moet gestopt worden wil Nederland in 

2020 tot de slimste landen ter wereld behoren. LIA en de Nederlandse leraar willen dat de 

overheid juist nu investeert om het leraarsvak aantrekkelijk te maken en het niveau van het 

voortgezet onderwijs op peil te krijgen. Dit kan door echte kwaliteitsimpulsen als kleinere 

klassen, minder lesuren, betere opleidingstrajecten en hogere professionaliteitseisen voor 

leraren en schoolleiders.   

 

Oproep aan de Eerste Kamer 

Met onze acties, deze brief en het schoolschrift, die LIA u samen met 1500 stakende leraren 

aanbiedt, doen wij een beroep op uw verantwoordelijkheid als bewaker van deugdelijke 

wetgeving en beschaving in Nederland. Wij vragen u daarom tegen het voorstel wetswijziging 

onderwijstijd te stemmen. Deze wet lost niets op, maar vergroot alleen de problemen.  

 

Echte kwaliteitsverbetering 

Onze actie staat aan de vooravond van een traject van onderwijsprotesten tegen het 

onderwijsbeleid van dit kabinet. Uitgangspunt is steeds de aanbeveling van de Commissie 

Dijsselbloem uit 2008 om de vorm van het onderwijs aan de leraar over te laten en te 

investeren in echte kwaliteit en niet te verdwalen in kwantiteit. De minister blijft het onderwijs 

echter bombarderen met ondoordachte maatregelen zoals Passend Onderwijs, gratis 

boeken, prestatiebeloning en onderwijstijd, om maar een paar voorbeelden te noemen. De 

huidige wantoestanden in VO, MBO en HBO zijn het pijnlijke resultaat van dit beleid.   

 

We kunnen ons in een snel veranderende wereld niet meer veroorloven af te wachten. 

Leraar, leerling en schoolleider komen nu op voor hun onderwijs en daarmee voor de 

toekomst van een beschaafd Nederland. Helpt u ons daar bij?  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Peter van Althuizen, voorzitter LIA  

 
Voor meer informatie zie www.lerareninactie.nl U kunt ook contact opnemen met de 
voorzitter Dhr. Peter Althuizen op 06-24266948. 


