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Den Haag, maart 2011  

 

Betreft: landelijke staking voortgezet onderwijs 

 

Aan schoolleiding en medezeggenschapsraad 

van  alle vo-scholen in Nederland 

 

Beste collega’s, 

 

Zoals u weet heeft Minister Van Bijsterveldt een voorstel gedaan tot wijziging van de wet 

onderwijstijd. Als dit voorstel in de Tweede Kamer  wordt aangenomen, leveren leraren vanaf 

2012 een week zomervakantie in. Dit plan is volstrekt onacceptabel, omdat de werkdruk nog 

hoger wordt, de onderwijskwaliteit verder afneemt en nog minder studenten leraar zullen 

willen worden.  

 

Week korter vakantie 

Leerlingen krijgen deze week terug als vijf vrije dagen in de loop van het jaar, leraren moeten 

op deze dagen vergaderen en nascholen. Dit voorstel is overbodig, omdat  80 % van de 

scholen al voldoet aan de 1000 uren norm. Scholen zullen bovendien meer geld kwijt zijn aan 

de formatie door de toename van het aantal lesweken.  

 

Meer werkdruk 

‘De vakantiekorting zal de werkdruk in het onderwijs alleen maar vergroten’, zo geeft een 

overgrote meerderheid van leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs aan. Ook het 

maximum van vijf organisatiedagen per jaar zorgt voor werkdrukverzwaring. Dit wetsvoorstel 

zal het onderwijs in een tijd van groeiende tekorten aan personeel en teruglopende kwaliteit 

nog minder aantrekkelijk maken. LIA pleit daarom voor echte werkdrukvermindering en voor 

een onderwijstijd die voor leraren en leerlingen op kwalitatieve gronden ingevuld wordt.  

 

De druppel die de emmer doet overlopen 

LIA protesteert niet alleen tegen de vakantiekorting maar ook nadrukkelijk tegen de 

aangekondigde bezuinigingen op het Speciaal en Passend Onderwijs, de invoering van de 

nullijn, het morrelen aan de BAPO, het aanpassen van het entreerecht, de te grote werkdruk 



met te grote klassen en te veel lessen, de ondoordachte invoering van prestatiebeloning en 

de devaluatie van de bevoegdheid. Ook wil LIA de druk op de CAO-onderhandelingen 

opvoeren aangezien het voortgezet onderwijs nu al bijna een heel schooljaar zonder nieuwe 

CAO zit. 

 

Stakingsoproep aan alle betrokken partijen 

LIA roept schoolleiders en leraren, vakbondslid of niet, op om de hele dag te staken op de 

dag van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Zo gauw bekend is 

op welke dag het voorstel behandeld wordt, zullen wij dat op onze website bekend maken.  

We moeten met deze actie duidelijk maken dat dit voorstel niet door de Tweede Kamer 

aangenomen mag worden. Ook moet de overheid alles op alles zetten om het voortgezet 

onderwijs weer aantrekkelijk te maken en de kwaliteit te vergroten. 

 

Registratie  

Wij vragen iedereen die staakt zich via onze website (www.lerareninactie.nl)  te registreren, 

om de ernst van de situatie goed tot publiek en politiek te laten doordringen. Bijgaand treft 

een voorbeeldbrief ter informatie van ouders en leerlingen aan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Peter Althuizen 

Voorzitter Leraren in Actie 



Onderwerp: leraren staken tegen kortere zomervakantie 
 
Beste leerling en ouder,  
 
Een groot aantal leraren staakt tegen het verkorten van de zomervakantie. Leraren staken niet zo 
maar en hebben goede redenen om in opstand te komen. Met deze brief wil de vakbond Leraren in 

Actie, die de staking organiseert, jullie op de hoogte brengen.  
 
Wat is de ‘vakantiekorting’?  
Minister van Bijsterveldt wil de zomervakantie terugbrengen van zeven naar zes weken. De vijf 
vrijgekomen dagen worden tijdens het schooljaar ingezet als roostervrije dagen waarop leraren 
andere werkzaamheden kunnen doen. De leerlingen hebben dan vrij. Voor zowel leraren als 
leerlingen betekent dit in alle gevallen een week minder zomervakantie.  
 
Waarom staken we?  
De vakantiekorting verhoogt de werkdruk van leraren en schoolleiders. De roostervrije dagen zijn 
namelijk gewoon werkdagen. Ook het maximum van vijf organisatiedagen per jaar zorgt voor 
werkdrukverzwaring. Uit de praktijk blijkt bovendien dat meer dan 80% van de middelbare scholen de 
onderwijstijd ruimschoots haalt. Het voorstel is dus volstrekt overbodig.   
 
Wat willen we met deze staking bereiken? 
We willen duidelijk maken dat dit voorstel niet door de Tweede Kamer aangenomen mag worden. LIA 
pleit voor het handhaven van de huidige vakantieduur, voor echte werkdrukvermindering en voor een 
onderwijstijd die voor ons en jullie op kwalitatieve gronden ingevuld wordt – geen ophokuren dus!  
 

Wat betekent de staking voor jullie? 
Op de stakingsdag worden niet alle lessen gegeven. De eindexamens, echter, zullen wel doorgang 
vinden. Stakende leraren zijn ook beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Hoe de staking 
verder wordt geregeld, is aan de desbetreffende school. Als het wetsvoorstel wel wordt aangenomen 
zullen meer acties volgen. 
 
Hoe kunnen jullie ons steunen?  
Help ons door een brief te schrijven aan Minister van Bijsterveldt waarin jullie uitleggen waarom de 
vakantiekorting en onderwijstijd niet moeten worden ingevoerd. Een voorbeeldbrief kunnen jullie 
vinden op www.lerareninactie.nl 
 
Is de vakantiekorting de enige reden waarom we staken?  
Nee, dit was de druppel die de emmer deed overlopen. LIA protesteert niet alleen tegen de 
vakantiekorting maar ook tegen de aangekondigde bezuinigingen op het Passend Onderwijs, de te 
grote werkdruk met te grote klassen en te veel lessen en te weinig bevoegde leraren voor de klas.   
 
Dit wetsvoorstel zal het onderwijs in een tijd van groeiende tekorten aan personeel en teruglopende 
kwaliteit, nog minder aantrekkelijk maken. De komende jaren zullen we iedere leraar hard nodig 
hebben. Ook moet de overheid alles op alles zetten om het voortgezet onderwijs weer aantrekkelijk te 
maken en de kwaliteit te vergroten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Althuizen  
Voorzitter van Leraren in Actie 
www.lerareninactie.nl 



  Voorbeeld-protestbrief aan Minister van Bijsterveldt, te versturen naar:  
 
Minister van Bijsterveldt 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Rijnstraat 50  
2515 XP Den Haag 
 

of naar: 
 
ocwinfo@postbus51.nl 
 

****** 
 
[plaats], [datum] 
 
Onderwerp: ik steun LIA en zeg nee tegen de vakantiekorting en de onderwijstijd!  
 
Geachte Mevrouw Van Bijsterveldt,  
 
Met deze brief wil ik u verzoeken het ‘voorstel wetswijziging onderwijstijd’ in te trekken. Ik ben 
namelijk van mening dat dit voorstel het beroep van leraar nog minder aantrekkelijk maakt en verder 
afbreuk zal doen aan de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Nederland. In dit opzicht ben ik het 
eens met de lerarenvakbond LIA en wel om onderstaande redenen.  
 
Voorstel is overbodig  
Uit de praktijk blijkt dat meer dan 80% van de middelbare scholen de onderwijstijd ruimschoots haalt. 
Dit voorstel is volstrekt overbodig. De komende jaren zullen we iedere leraar hard nodig hebben dus 
we doen een dringend beroep op u het vak aantrekkelijker te maken.  
 
Meer werkdruk 
‘De vakantiekorting zal de werkdruk in het onderwijs alleen maar vergroten’, zo geeft een overgrote 
meerderheid van leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs aan. De roostervrije dagen zijn 
namelijk gewoon werkdagen. Ook het maximum van vijf organisatiedagen per jaar zorgt voor 
werkdrukverzwaring. LIA pleit daarom voor het handhaven van de huidige vakantieduur, voor echte 
werkdrukvermindering en voor een onderwijstijd die voor leraren en leerlingen op kwalitatieve 
gronden ingevuld wordt.  
 
De druppel die de emmer doet overlopen 
Ik protesteer niet alleen tegen de vakantiekorting maar ook tegen de aangekondigde bezuinigingen op 
het Speciaal en Passend Onderwijs, de invoering van de nullijn, het morrelen aan de BAPO, het 
aanpassen van het entreerecht, de te grote werkdruk met te grote klassen en te veel lessen, de 
ondoordachte invoering van prestatiebeloning en de devaluatie van de bevoegdheid. 
 
Ik vraag u met klem niet te bezuinigen op het onderwijs maar juist te investeren. Schrap de nieuwe 
onderwijstijd en zet in op echte kwaliteitsverbetering en werkdrukvermindering. Als het voorstel niet 
wordt ingetrokken dan doe ik mee met de door LIA aangekondigde staking op de dag van 
behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer.  
 
We moeten samenwerken aan het aantrekkelijker maken van het beroep van leraar. Voor nu en voor 
de toekomst.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
[naam/functie] 


