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naar aanleiding van uw Kamerbrief en interview Trouw

Geachte mevrouw Van Engelshoven,
Inclusief onderwijs? Graag inclusief personeel!
In een uitgebreid interview met u in Trouw van 25 oktober jl., spreekt u met
prachtige volzinnen over inclusief hoger onderwijs. “Studeren is meer dan alleen
een diploma halen. Het gaat er ook om dat je je ontwikkelt als persoon, dat je je
sociale kwaliteiten ontwikkelt.”
Laat dat nu exact de motivatie van onze leden zijn om in het hoger onderwijs te
werken! Helaas bent u één belangrijke opmerking vergeten te maken. Want
volgende week bespreekt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting. Hierin wordt
nog steeds een “doelmatigheidskorting” in 2019 voor het hoger onderwijs van meer
dan 19 miljoen opgevoerd.
Zoals u weet, is CNV fel tegen deze korting, want dit gaat een negatief effect
hebben op het dagelijkse werk van het personeel. En juist energieke medewerkers
zijn nodig om het ‘studentenwelzijn’, ‘weloverwogen studiekeuze’ en ‘overgang van
mbo naar hbo’ te laten slagen. Studenten meer ruimte geven, betekent dat de druk
bij de medewerkers komt te liggen. Juist diegenen die elke dag studenten uitdagen,
begeleiden bij hun voortgang of spreken over de (vervolg)keuze weten wat er nodig
is voor toegankelijk en kansengelijk onderwijs. Dat vergt tijd en ruimte voor
begeleiding of een goed gesprek met een student. Medewerkers snakken naar
daadwerkelijke betrokkenheid als het over hun werk gaat.
Helaas heeft u CNV en haar leden tot op heden niet betrokken bij het doordenken
van uw plannen, ondanks dat wij dit meermaals hebben gevraagd. Wij voorspellen
u: 22 pagina’s beleidsambities gaan echt niet landen op de werkvloer als er geen
oog is voor de positie van de medewerkers.
Minister, betrek dus snel het personeel. Ga in gesprek en dwing geen landelijk
beleid af. Sluit aan bij wat er lokaal speelt. Geef vertrouwen aan het onderwijs en
faciliteer docenten om inclusief onderwijs te verzorgen. Dit heeft een prijs en die
rekening hoort niet bij medewerkers te liggen.
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CNV hoopt en verwacht dat de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling de
doelmatigheidskorting voor hoger onderwijs van tafel veegt. En om te voorkomen
dat papieren ambities blijven hangen in het luchtledige, vragen wij u om ons snel
uit te nodigen. Want onze leden willen heel graag hun steentje bijdragen aan
inclusief onderwijs.
Namens de CNV leden werkzaam bij hogescholen en universiteiten,
Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid
Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan de vaste Kamercommissie
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

