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leraren zien kennisniveau leerlingen hard achteruitgaan door lerarentekort

Geachte Leden van de Vaste Commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
‘Elk nieuw jaar starten de leerlingen al met een achterstand.’ ‘Het leesniveau blijft
achter, waardoor ook alle andere vakken achteruit gaan.’ ‘Wiskunde-opgaven
worden niet begrepen.’ Enkele citaten uit de enquête van CNV Onderwijs en het
Algemeen Dagblad onder 3.000 mensen werkzaam in het primair- en voortgezet
onderwijs. U heeft het wellicht gezien in het nieuws dit weekend: negentig procent
van het onderwijspersoneel geeft aan dat het lerarentekort een negatieve invloed
heeft op het kennisniveau van de leerlingen. Het gaat vooral ten koste van
kernvakken als rekenen/wiskunde, taal en spelling. ’Rust en regelmaat mist’ schrijft
een respondent. Veel geënquêteerden uiten hun zorgen en pleiten bij de open
vragen voor rust, structuur en vertrouwen.
Waar we al voor vreesden bevestigt de enquête: door het lerarentekort staat de
kwaliteit van onderwijs onder druk. Een dalend kennisniveau van leerlingen, raakt
onze hele samenleving. Een kabinet dat wil investeren in de kenniseconomie, moet
beginnen bij de basis: dus investeren in goed onderwijs voor leerlingen in het
primair- en voortgezet onderwijs. Professionals die dagelijks voor de klas staan,
maken zich grote zorgen over deze kwaliteit. Zij proberen met man en macht de
leerlingen het onderwijs te bieden waar ze recht op hebben, maar door het grote
lerarentekort is dat vaak niet mogelijk. Klassen worden opgedeeld of naar huis
gestuurd, een invaller kent de leerlingen niet en kan de stof niet op maat
aanbieden.
De Onderwijsraad benoemde dit voorjaar al het risico van de dalende
onderwijskwaliteit. Mede op ons verzoek gaat de Onderwijsinspectie vanaf volgend
jaar de effecten van het lerarentekort en de hoge werkdruk onderzoeken. Gezien de
uitkomsten van het onderzoek pleit ik ervoor dat ze hier deze week al mee starten.
Ik verwacht van de Inspectie vervolgens ook bruikbare adviezen die ervoor zorgen
dat er écht wat gaat gebeuren. We moeten er alles aan doen om deze ramp voor
het onderwijs en onze samenleving te keren.
Ik wil u vragen om deze week op te komen voor goed onderwijs. De urgentie die
elke leraar, schoolleider en onderwijsondersteuner voelt, moet erkend worden in
Den Haag. Nu is het moment om te investeren in het onderwijs en het lerarentekort
een halt toe te roepen.
Bij beantwoording ons
kenmerk vermelden
a.u.b.
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Wees zuinig op onze leerlingen, investeer in het onderwijspersoneel.

Met vriendelijke groet,

Jan de Vries
plaatsvervangend voorzitter CNV Onderwijs

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/onderwijspersoneel-uit-bezorgdheid-inenquete-cnv-onderwijs-en-ad/

