
 

Aan de leden van de VKC Onderwijs 

 

Den Haag, 3 oktober 2019 

Betreft: Inbreng VBS AO Leraren 9 oktober 2019 

 

Beste woordvoerders onderwijs, 

 

Iedere dag zetten duizenden leraren en schoolleiders zich met hart en ziel in voor de 

toekomst van onze jeugd. Meer dan ooit hebben we een generatie leraren en schoolleiders 

nodig die wendbaar is, het onderwijs van vandaag weet te verbinden met de wereld van 

morgen en zo een doorslaggevende positieve invloed heeft op de brede ontwikkeling van 

onze jeugd. Dit vraagt om een stevige opwaardering van het beroep en de status van leraar 

met daarbij specifieke aandacht voor de rol van de schoolleider. Dit alles vanuit een 

positieve invalshoek.   

 

Voor uw overleg van 9 oktober a.s. vragen wij uw aandacht voor twee punten: 

 

1. In het project High 5 / Onderwijsharten dat ook door VBS werd ondersteund zijn mooie 

voorbeelden in beeld gebracht van leraren die de ruimte zoeken/nemen. Er is voor 

gezorgd dat leraren zelf de regie hebben gevoerd over de constructieve dialoog rondom 

het leraarschap in de snel veranderende wereld. De conclusie is dat de leraar een 

sleutelrol vervult in het in de wereld brengen van een nieuwe generatie, die op een 

krachtige en passende manier verbonden is met die wereld. 

 

Wij vragen ons af waarom de financiële ondersteuning die dit project het afgelopen jaar 

heeft mogen ontvangen niet is gecontinueerd. Dat betekent dat deze positieve beweging 

vanuit leraren zelf, gericht op een structurele aanpak van het lerarentekort, niet kan 

worden opgeschaald.  

 

2. Een groeiend tekort aan visionaire schoolleiders vraagt om specifieke aandacht. 

Schoolleiders zijn de acceleratoren van onderwijsvernieuwing, zij zetten de lijnen uit, 

zijn gids, inspireren en innoveren. Het is de schoolleider die de vrijheid van onderwijs 

levend houdt en leraren aanzet om de grenzen op te blijven zoeken van wat passend is 

voor de doelgroep die tegenover hen staat, zonder te vervallen in bestaande structuren.  

 

In deze context vragen wij nogmaals aandacht voor het belang van de schoolleider en de 

schaalgrootte van de organisatie waarin hij opereert.  

Wij zijn  van mening dat de hier benoemde en noodzakelijke kenmerken van een 

schoolleider een grotere kans hebben zich in een kleinschalige bestuurlijke setting waar 

menselijke maat en ondernemerschap centraal staan, te ontwikkelen en waar de 

schoolleider dichtbij alle facetten van het school(bestuur) staat.  

 

Onder het motto ‘de leraar en schoolleider gewaardeerd’ presenteren wij in de bijlage  een 

niet uitputtende lijst van -soms herhaalde- punten die in gesprekken met onze achterban 

naar voren komen.  



 

Voor vragen en toelichting zijn we beschikbaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Edward Moolenburgh 

Directeur VBS 

06-10249621 

 

VBS is een vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal 

onderwijs ’Een kleine tweehonderd schoolbesturen met zo’n vierhonderd scholen – met ruim 

honderdduizend leerlingen – zijn lid van VBS. Veel van onze leden zijn kleinere schoolbesturen en 

scholen met een eigen (pedagogische) identiteit. 

VBS komt op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op 

een manier die past bij hun opvattingen. De diversiteit in onze samenleving en het gegeven dat ieder 

kind anders is, vragen om scholen met een eigen karakter en visie. Het eigen karakter komt tot stand 

wanneer ouders en anderen zelf het initiatief nemen om een school te stichten. Dit kan dankzij artikel 

23 van de Grondwet, dat het (algemeen) bijzonder onderwijs mogelijk maakt. 

VBS staat voor de menselijke maat in het onderwijs, waarbij scholen en schoolbesturen dicht bij 

ouders en leerlingen staan. Voor haar leden is VBS belangenbehartiger, helpdesk en verbinder. Bij alles 

wat we doen, handelen we vanuit betrokkenheid en deskundigheid. 

  



 

Lerarentekort 

1. Maak het praktisch mogelijk voor leraren om te werken en wonen op die plekken 

waar de acute tekorten het grootst zijn. 

2. Zorg voor voldoende tijd voor goede begeleiding van startende leraren in het 

onderwijs. 

3. Breng een halt toe aan de impliciete druk op schaalvergroting in het onderwijs. 

4. Faciliteer hybride vormen van leraarschap in combinatie met een baan elders. Het is 

verrijkend voor de persoon zelf en voor het onderwijs. 

 

Schoolleiders 

5. Focus niet alleen op het tekort aan leraren maar ook op het groeiend tekort aan 

goede schoolleiders. 

6. Faciliteer schoolleiders door meer ruimte voor verdieping (studiebeurs, nascholing, 

promotiebeurs) te bieden 

7. Zet ook de schoolleider in de schijnwerpers, laat zien waar de kracht van de 

schoolleider ligt en hoort te liggen. Inspirerend en visionair onderwijskundig 

leiderschap is de sleutel tot het stimuleren van de beroepstrots bij een team.  

 

Menselijke maat  

8. Herwaardering van de kleine schoolbesturen met aandacht voor de menselijke maat 

waarin met de support van een bevlogen, visionaire en ondernemende schoolleider 

ook de leraar goed kan gedijen en zich ontwikkelen.  

 

Opleiding 

9. Zorg dat Pabo-stagiaires ook beschikbaar blijven voor kleinere schoolbesturen 

(Pabo’s sluiten nog steeds mantelcontracten met grote schoolbesturen en zien de 

kleinere besturen minder staan) en geef studenten zelf de mogelijkheid om een 

stageschool te vinden. 

10. Maak de Pabo aantrekkelijker, met specialismes voor onder-, midden- en bovenbouw. 

Maar wel met behoud van kennis van de doorgaande leerlijn, zodat leerkrachten 

indien nodig in alle groepen ingezet kunnen worden. 

11. Zorg voor meer maatwerk bij de opleidingen, zodat zij-instromers sneller de 

overstap kunnen en zullen maken. Belangrijk is dat zij een vergoeding krijgen om te 

leren en te werken. 

 

Doordachte digitalisering 

12. In een tijd waarin we geneigd zijn mee te trillen met de stortvloed aan digitale trends 

en toepassingen, is het verleidelijk om deze trend een op een te implementeren in 

het onderwijs.  Gepaste zorgvuldigheid is hier op zijn plaats.  

13. Kinderen die vooral onderwijs genieten, zittend achter laptops en tablets, dat heeft 

een onpersoonlijk, en pedagogisch arm karakter. Hoe bewaken wij als 

onderwijsmakers de delicate balans tussen gemak hebben van nieuwe digitale 

toepassingen en afhankelijkheid die kan leiden tot mechanisering van het onderwijs? 

 


