Zeeland, 19 juni 2017
Beste ouders/verzorgers van kinderen van de basisscholen Wizzert, Vlasgaard en Oventje

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving,
maar de kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair
onderwijs. De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een
salaris dat veel lager is dan in andere sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs. Het
aantal burnouts is hoger dan in welke andere sector ook. Dat maakt het werk niet
aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen. Dat zie je ook terug in
het dalende aantal studenten op de pabo-opleidingen.
Het is daarom tijd dat Den Haag eindelijk gaat luisteren naar al die leraren, schoolleiders,
besturen, ouders en iedereen die snapt dat er nu geïnvesteerd moet worden in het primair
onderwijs. Dit is geen probleem van het onderwijs. Dit is een probleem van de samenleving.
De welvaart in Nederland valt of staat met onze kenniseconomie en die loopt averij op als
het onderwijs in de problemen komt. Om onze zorgen kracht bij te zetten, zullen de
basisschoolleerkrachten op 27 juni de deuren van de school een uur later opendoen.
De teams en directies van de basisscholen Wizzert, Vlasgaard en Oventje ondersteunen deze
prikactie van harte. Concreet betekent het dat wij op dinsdag 27 juni onze deuren pas om
9.30 uur gaan openen.
Kanteel zal op deze dag als IKC partner hun VSO een uur langer kosteloos openstellen voor
hun bestaande klanten. Als ouders geen klant zijn bij Kanteel dan kunnen zij onder de
verantwoording van het onderwijs, ook deze kinderen opvangen. Hiervoor wordt een
bijdrage gevraagd van 5 Euro welke u cash betaalt. Indien u hiervan gebruik wil maken kunt
u dit vooraf aangeven bij de leerkracht van uw kind en ook daar de 5 Euro te betalen. Wij
zorgen ervoor dat dit bij Kanteel terecht komt.
Graag verwijzen wij ook naar het onderstaande artikel uit de Volkskrant van zaterdag 10 juni
van socioloog Judith Elshout.
“Opinie: Met een hoger loon krijgt leraar meer respect
Aanzien leerkracht maakt vrije val', kopte de Volkskrant op dinsdag 23 mei. Uit onderzoek
van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en beleidsadviesbureau Ecorys
blijkt een forse daling van het lerarenberoep op de 'beroepsprestigeladder'. Mijn onderzoek
naar bronnen van waardering en zelfrespect, waarop ik vorig jaar promoveerde, laat zien hoe
de status van het leraarschap kan stijgen. Daarvoor is een hogere beloning nodig. Niet alleen
vanwege de centen, maar bovenal als blijk van waardering.
Het werk is laagbetaald dus het moet wel weinig status hebben

Net als in genoemd onderzoek liet ik respondenten beroepen ordenen naar waardering. Niet
alleen wilde ik weten welke plek beroepen in de hiërarchie kregen, maar ook waarom.
Bovenaan kwam de arts. Artsen worden volgens respondenten hoog gewaardeerd. Ze
'redden levens', zijn hoogopgeleid en 'ze verdienen goed'. Op de laagste sport van de
waarderingshiërarchie staat de schoonmaker. 'Het werk is laagbetaald dus het moet wel
weinig status hebben', legt een respondent uit. Er is bovendien geen opleiding voor nodig.
Schoonmaakwerk is synoniem voor ongeschoold en laag gewaardeerd werk.
Loon staat ook voor waardering en erkenning
Ergens tussen arts en schoonmaker in de hiërarchie staat de leraar. Mensen die ik sprak
benadrukken dat leraren belangrijk werk doen. Zij zorgen voor 'kennisoverdracht' en dragen
bij aan de sociale mobiliteit van kinderen. Geïnterviewden benadrukken dat het een beroep
van sociaal belang is en dat er bovendien een relatief hoge opleiding voor nodig is, maar op
de hogere treden staat het beroep niet. De reden: het werk wordt niet goed betaald.
Uit mijn onderzoek blijkt dat geld heel belangrijk is voor de waardering van hoog en laag
werk. Het gaat hier niet alleen om geld in de platte, financiële zin, maar vooral om de
immateriële, symbolische betekenis van een geldelijke beloning. Loon staat namelijk ook voor
waardering en erkenning. In dit licht is het goed te begrijpen waarom schoonmakers in 2010
en 2014 staakten voor zowel meer loon als meer respect. In 2015 staakte de politie eveneens
voor een 'fatsoenlijke loonsverhoging' en voor meer respect. Hun slogan was nota bene:
'Politiewerk verdient meer waardering.' De voorbeelden laten de verwevenheid zien van
immateriële en materiële waardering.
Geld maakt niet gelukkig, de waardering die ermee gepaard gaat wel
Nu pikken ook de leraren het niet meer. Iedereen vindt dat ze belangrijk werk doen, maar
toch ontbreekt de financiële erkenning. Als we laten zien dat we meer overhebben voor het
werk, dan leidt dat tot een hogere status van het beroep. Een redelijke betaling waaruit ook
immateriële waardering blijkt, maakt de leraar bovendien weer trots. Dit moet het schrijnend
lerarentekort een halt toeroepen. We kunnen niet zonder gemotiveerde en bekwame
onderwijzers die kinderen en jongvolwassenen helpen zich te ontplooien, hun weg en plek te
vinden in de samenleving en hen voorbereiden op hun toekomstige verantwoordelijkheden.
Geef leraren het respect dat ze verdienen. Misschien maakt geld niet gelukkig, de waardering
die ermee gepaard gaat wel degelijk.”
U kunt de prikactie ondersteunen door in de volgende link naar petitie te gaan. Het invullen
kost u 30 seconden.
Link: http://www.pofront.nl/petitie/.
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