
 

 

Geachte minister Slob, geachte Tweede Kamerleden, 

 

Het schoolleiderstekort is groot en groeiende. Het aantal directievacatures groeit tot boven 700 fte, 

waarvan ruim een kwart moeilijk of niet vervulbaar is. Er moet nu écht iets gebeuren om het tij te 

keren.  

 

Het tekort aan leraren en schoolleiders is desastreus voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. 

Leraren en onderwijsondersteuners hebben goede schoolleiders nodig om hun werk te kunnen doen 

en hun leerlingen het onderwijs te geven dat zij verdienen.  

Het achterblijven van erkenning en geactualiseerde arbeidsvoorwaarden voor directeuren, 

vastgelegd in een CAO, helpt bepaald niet mee ons mooie beroep aantrekkelijk te maken en te 

houden. Passende positionering, facilitering en arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de hoge 

taakbelasting en grote verantwoordelijkheid moeten nú geregeld worden. Budget hiervoor moet 

vanzelfsprekend zijn. 

 

 Ik wil op korte termijn dat: 

• een CAO PO afgesloten wordt waarin de geactualiseerde functiebeschrijvingen voor 

directeuren zijn opgenomen. Met nieuwe salarisschalen zoals D11, D12 en D13 en A10, A11 

en A12; 

• het oplopende tekort aan schoolleiders serieuze aandacht krijgt en er geïnvesteerd wordt in 

oplossingen; 

• de werkdruk ook voor schoolleiders teruggedrongen wordt; 

• een noodpakket aan investeringen voor de hele sector beschikbaar komt. 

 

Ik wil op langere termijn dat: 

• in samenspraak met schoolleiders een stevige agenda tot stand komt voor het positioneren 

en faciliteren van schoolleiders; 

• onderwijs wordt gepositioneerd als belangrijke maatschappelijke en economische factor en 

de aandacht en investering krijgt die nodig is; 

• er een meerjarige investeringsagenda voor de sector komt die perspectief biedt om 

personeel te kunnen aantrekken (instroom) en behouden (ontwikkeling en doorstroom). 

  

De politiek is aan zet.  

Wilt u een ramp voorkomen, dan is extra investeren in funderend onderwijs onontkoombaar!          

 

Ik groet u,  

 

[naam] 

 

Ik steun het gezamenlijk actietraject van de AVS en de andere bonden, want het lerarentekort is ook 

voor elke schoolleider een grote zorg! 

 


