
Geachte excellentie,       24-10-2017, Overloon 

Vandaag maakte u een veelbelovende start als voorman van het mooiste vak van de wereld. 

Het departement OCW dat de afgelopen vijf jaar nogal kleurloos was, werd in één ademteug 

omgedoopt tot het ‘Ministerie van de Toekomst’. U gaf vandaag aan dat u ‘naast’ ons wilt 

staan, dat u onze zorgen begrijpt en dat u ervoor wilt zorgen dat de structureel vrijgemaakte 

extra euro’s daadwerkelijk op de goede plek landen. U stelde daarnaast ook kristalhelder dat 

u met leraren in gesprek wilt, naast het georganiseerde overleg. 

Uw korte reactie van anderhalve minuut waarin u bovengenoemde uitspraken deed, biedt 

meer hoop dan de volledige vijf jaar onder uw voorgangers. Wij, leerkrachten, gaan dan ook 

graag het gesprek met u aan. Te lang al worden we geconfronteerd met een salariskloof ten 

opzichte van onze gewaardeerde VO-colllega’s die tot ruim 20% op loopt. Te lang al is de 

werkdruk in onze primair onderwijssector zo hoog dat we beschamende koploper zijn als het 

gaat om burn-outs. Te lang al hebben we het Lerarentekort zien aankomen en worden we 

geconfronteerd met onwil en onvermogen om hier nu eens daadwerkelijk iets aan te doen. 

De kwaliteit van onderwijs staat danig onder druk. 

Deze ontwikkelingen waren precies de redenen van het ontstaan van PO in actie, waarbij 

zich inmiddels 45000 collega-leerkrachten uit het PO hebben aangesloten. Niet alleen zij 

onderstrepen onze doelen, maar ook de sociale partners binnen het POfront. En wat te 

denken van 350000 Nederlanders die in juni onze petitie tekenden? Dit alles resulteerde in 

een minimale, gezamenlijke claim van 1,4 miljard euro om een eerlijk salaris (900 miljoen) en 

minder werkdruk (500 miljoen) te kunnen regelen. Hiervoor legden op 5 oktober jongstleden 

ongeveer 90000 leerkrachten het werk neer! De actiebereidheid onder deze leerkrachten is 

onverminderd groot, vergis u niet. 

Datgene wat er in het regeerakkoord is opgenomen is simpelweg veel te weinig. Dat is de 

harde waarheid. In de media verschijnen steeds weer onjuiste berichten. Er zou 450 miljoen 

voor het verminderen van werkdruk op tafel liggen, maar die harde waarheid is dat dit voor 

2018 een schamele 10 miljoen is, maar dat weet u vast zelf ook. Dat we met 10 miljoen niks 

kunnen beginnen, hoeven we u hopelijk ook niet te vertellen. Wat het salaris betreft is 900 

miljoen een absoluut minimum om de salariskloof te kunnen dichten. Dat hebben we niet uit 

onze duim gezogen, dit is diezelfde harde waarheid. Toch hebben wij steeds gezegd dat er 

met ons te praten is over gefaseerde gelijktrekking, aangezien de geëiste investering 

behoorlijk is. Met de beloofde 270 miljoen kunnen we geen fatsoenlijke eerste stap maken 

en komen we niet in de buurt van een eerlijk salaris, dat leggen we u graag voor.  

PO in actie adviseert u, als aankomend minister van de toekomst, op uw eerste werkdag met 

ons het gesprek aan te gaan. Als deeltijdtoekomstvoorspellers verwachten wij namelijk dat u 

binnen no-time daadwerkelijk naast ons staat. Of dat nu is om vrijgemaakte gelden op de 

juiste plek te laten landen, of om ons gezamenlijk hard te maken voor de broodnodige extra 

investeringen die nog open staan. 

Namens PO in actie, 

Jan van de Ven en Thijs Roovers 


