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Geachte onderwijswoordvoerder,
Deze week is de actie van de AVS waarin wij schoolleiders oproepen om geen vervanging
te zoeken.
Het is een scherpe en indringende keuze om op deze manier duidelijk te maken dat er
een groot en groeiend tekort aan schoolleiders is. Een tekort dat aangepakt moet worden
en waar de politiek zich hard voor zou moeten maken. Dit omdat zich een crisis voordoet
in het primair onderwijs, die alleen opgelost kan worden met structurele extra
investeringen. De werkdruk van schoolleiders moet verlaagd worden door voldoende
administratieve ondersteuning en een conciërge in de school, de inrichting hiervan moet
niet komen uit de budgetten voor onderwijs, dit vraagt om extra investeringen.
Daarnaast is het nodig dat de salarissen passend worden gemaakt voor de complexiteit
van de functie van (adjunct)directeur.
Op dit moment is het zoeken van vervanging voor schoolleiders een steeds onmogelijker
taak aan het worden, waarbij de tijdsinvestering en de stress die dit veroorzaakt afbreuk
doet aan het vervullen van de kerntaken door de schoolleiding: het waarborgen van
onderwijskwaliteit en -continuïteit, het faciliteren en ondersteunen van leraren om hun
werk goed te kunnen doen en professioneel invulling geven aan de 32 beleidsvelden waar
de schoolleider verantwoordelijk voor is.
Door een week geen vervanging te zoeken brengen wij de enorme schoolleiderstekorten
in samenhang met de lerarentekorten onder de aandacht, juist ook bij ouders. Het is een
voorproef van de situatie die zich in de toekomst in toenemende mate zal gaan voordoen
als hier geen halt aan wordt toe geroepen.
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