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Datum 03-04-2012 Betreft reactie namens bonden 

Briefnr. 585608 -/HP Onderwerp voorstel van wet tot wijziging van de 

Inlichtingen 030 2989 235  WVO i.v.m. onderwijskwaliteit,  

   onderwijstijd en vakanties (32 640) 

 

 

Geachte leden van de commissie, 

 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de door de Eerste Kamer 

gestelde vragen en van de memorie van antwoord van de minister bij het boven 

genoemde wetsvoorstel 32 640. Naar aanleiding van de antwoorden van de 

minister willen wij graag nog het volgende onder uw aandacht brengen. 

 

Vakanties, roostervrije dagen en de cao 

In de memorie van antwoord spreekt de minister meermalen ten principale  uit dat 

het wetsvoorstel alleen bedoelt te regelen hoeveel dagen per jaar leerlingen recht 

hebben op onderwijs, en op hoeveel uur onderwijstijd leerlingen per jaar ten minste 

aanspraak kunnen maken. En zij voegt daar nadrukkelijk aan toe: ‘Het aantal 

dagen waarop leraren werken en verlof hebben is onderwerp van cao-besprekingen. 

Het wetsvoorstel zet dan ook de in de cao vastgelegde rechten niet opzij.’ (blz. 22 

eerste alinea en meerdere andere passages). Dit is in overeenstemming met artikel 

40a van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) waarin is bepaald dat het 

regelen van de arbeidsvoorwaarden van het personeel de verantwoordelijkheid is 

van de sociale partners. 

 

Helaas constateren wij echter ook dat de minister op meerdere andere plaatsen in 

de memorie van antwoord formuleringen gebruikt die in strijd zijn met dit door haar 

zelf met nadruk onderschreven uitgangspunt. 

 

Zo schrijft zij bijvoorbeeld op blz. 24 in de laatste alinea: ‘Negen van de twaalf voor 

leerlingen roostervrije dagen mogen uitvallen ten behoeve van het verrichten van 

andere taken dan het geven van onderwijs.’ Zij voegt daaraan toe dat op deze 

negen dagen ‘de school niet gesloten mag zijn’. En op blz. 29 in de eerste alinea 

schrijft de minister: ‘Het (…) voorgestelde aantal van in totaal twaalf roostervrije 

dagen, waarvan drie roostervrije dagen die ook voor de leraren vrije dagen kunnen 

zijn…” 
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Deze wijze van formuleren roept allerlei vragen op. Bedoelt de minister nu te 

regelen dat deze negen dagen (uit het voorgestelde vierde lid van artikel 6f WVO) 

alleen voor de leerlingen roostervrij mogen zijn op voorwaarde dat die door de 

leraren benut worden voor verrichten van andere taken dan het geven van 

onderwijs? En bedoelt zij met haar uitspraak dat ‘de school op die negen dagen niet 

gesloten mag zijn’ te bepalen dat het personeel op die dagen dus moet werken?  Zo 

ja, dan zou zij –geheel in tegenspraak met het door haar onderschreven 

uitgangspunt en in strijd met artikel 40a van de WVO- dus toch regels stellen met 

betrekking tot het aantal dagen waarop leraren moeten werken. Daarmee grijpt zij 

tevens direct in, in de cao. Daarin is vastgelegd dat als de zomervakantie bij wet 

wordt ingekort tot zes weken de leraren ter compensatie vijf roostervrije dagen 

krijgen, die uitdrukkelijk aan de dan geldende schoolvakanties worden toegevoegd 

(noot bij artikel 14.1 lid 1 onder a cao VO 2011-2012).  

 

Graag willen we u vragen om de minister aan te spreken op de hierboven 

geconstateerde tegenstrijdigheden. Kan de minister toezeggen dat de wetgeving 

rond onderwijstijd daadwerkelijk geen inbreuk zal maken op de eigen 

verantwoordelijkheid van cao-partijen en de geldende afspraken uit de cao VO?. 

 

Met het vaststellen van een wettelijke norm voor het aantal uren onderwijstijd per 

jaar en het aanwijzen van 190 lesdagen is de noodzakelijk geachte lestijd voor de 

leerlingen reeds volledig gewaarborgd. Dit is ook heel goed realiseerbaar met 

handhaving van het huidige aantal vakantiedagen. Het wijzigen van de 

vakantieregeling en het stellen van allerlei regels met betrekking tot het aantal 

roostervrije dagen voegt hier met het oog op de totale te realiseren onderwijstijd 

niets aan toe. Dit is dan ook een onnodige, en in onze ogen ongewenste, ingreep 

die op het gebied van vakantie- en werkdagen voor het personeel treedt in 

bevoegdheden die exclusief toebehoren aan de cao-partijen. We willen u daarom 

dringend vragen erop toe te zien dat niet ook nog regels of voorwaarden worden 

opgelegd met betrekking tot dagen waarop het personeel wel of niet moet werken.  

 

De wettelijke urennorm 

In de memorie van antwoord probeert de minister omstandig aan te tonen dat 

1040 uur in de eerste twee leerjaren in combinatie met 20 extra ‘maatwerkuren’  

(60 in plaats van 40) voor de scholen een vergelijkbare uitwerking heeft als het 

oorspronkelijke voorstel van de Commissie Onderwijstijd. Daarbij gaat de minister 

er blijkbaar vanuit dat de scholen het probleem van ontoereikende bekostiging 

kunnen beperken door ‘creatief’ gebruik te maken van de toegestane 

maatwerkuren. En zo verplaatst zij het financiële probleem dus naar de school, 

waar in het overleg met de MR vanuit de verschillende belangen maar naar 

oplossingen moet worden gezocht. Wij blijven van mening dat dit een niet 

noodzakelijke en financieel ondoordachte uitbreiding van de onderwijstijd is die 

zeer ongewenst is. Daarom willen we er nogmaals nadrukkelijk voor pleiten om op 

het punt urennorm terug te keren naar het breed gedragen advies van de 

Commissie Onderwijstijd.  

Bovendien geeft de minister zelf aan dat viervijfde van de onderzochte scholen de 

onderwijstijd voldoende hebben gerealiseerd en een derde van de scholen in de 

eerste leerjaren  meer dan 1040 zelfs gerealiseerd hebben. 

Werknemersorganisaties constateren dat scholen dus hun verantwoordelijkheid 

nemen en nakomen om (meer) dan voldoende onderwijstijd te realiseren en 

daarmee is het voorstel voor het verhogen van de urennorm onnodig.   

 

Betrokkenheid van leerlingen en ouders  

Voor de voorzieningen van leerlingen, zoals lesroosters en opvang, of 

verantwoording achteraf afleggen over de leerprestaties en het 

onderwijsprogramma is medezeggenschap van ouders en leerlingen gewenst en 

volgen we de minister. Maar werknemersorganisaties sluiten zich aan bij de scherpe 

kanttekeningen van de Raad van State d.d. 15 oktober 2010 en het nader rapport 

d.d. 9 februari 2011 bij de wijze waarop medezeggenschap wordt geregeld in dit 
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wetsvoorstel omdat er spanning ontstaat tussen de professionele ruimte van 

leraren en medezeggenschap van leerlingen en ouders:  ‘Niet duidelijk is hoe 

gewaarborgd wordt dat- na consultatie van de medezeggenschapsraad- de leraren 

zeggenschap behouden over de kwalitatieve invulling van de inhoud van onderwijs, 

mede gelet op de door de regering voorgestelde autonomie van de leerkrachten’.    

De Raad van State heeft aangegeven dat het niet acceptabel is dat in dit 

wetsvoorstel wordt geregeld dat ouders en scholieren de kwantiteit en kwaliteit van 

het onderwijs gaan toetsen.  

Als vertegenwoordigers van de beroepsgroep leraren in het onderwijs ervaren we 

dit als een rechtstreekse aantasting van onze professionaliteit. De borging van de 

kwaliteit van het onderwijs dient met uitsluiting de bevoegdheid te blijven van 

leraren en het schoolbestuur. Het verschuiven van het toezicht van de 

onderwijsinspectie naar de medezeggenschapsraad willen we u nogmaals met klem 

ontraden. In navolging van de werknemersorganisaties en de Raad van State geeft 

de minister in haar beantwoording zelf terecht aan twijfels te hebben over de 

werking van de zogenaamde horizontale dialoog. De regering gaat ondersteuning 

bieden en wil er rekening mee houden in het huidige toezicht dat de horizontale 

dialoog nog volop ontwikkeld dient te worden (blz. 37). Tel hierbij op het reeds 

door de Raad van State opgemerkte feit dat ouders en leerlingen vaak een 

informatieachterstand hebben en dat de pilot liet zien dat zij ook dikwijls moeite 

hebben boven het eigen belang uit te redeneren. Ook hiervoor wil de minister 

ondersteuning bieden aan ouders en leerlingen(blz. 39).  

Hiermee bevestigt de minister de jarenlange ervaring van de 

werknemersorganisaties bij het ondersteunen van medezeggenschap. Daaruit blijkt 

dat het toetsen van het onderwijsproces en de kwaliteit van het onderwijs 

uitermate ingewikkeld is, zeker voor ouders en leerlingen die niet voldoende over 

inhoudelijke bagage en deskundigheid beschikken. Deze kunnen zij ook niet 

opbouwen omdat hun betrokkenheid bij het onderwijs naar zijn aard van tijdelijke 

duur is. Het vervallen van het toezicht door de inspectie zal daarom ten koste gaan 

van de kwaliteit van het onderwijs. Het past niet dat de minister door leerlingen en 

ouders wil laten beoordelen of de onderwijskwaliteit  voldoende  ‘inspirerend en 

uitdagend’ is (blz. 39).      

 

Samenvattend zijn wij van oordeel dat de minister, ondanks haar uitgebreide 

beantwoording van de vele vragen , onvoldoende argumenten geeft en/of 

toezeggingen doet om de bezwaren tegen het wetsvoorstel op te heffen. 

 

Wij verzoeken u dan ook om niet akkoord te gaan met deze wet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joany Krijt 

CNV Onderwijs 

 

Jilles Veenstra 

FvOv 

 

Gijsbert Boggia 

Abvakabo FNV 

 

Ton Rolvink 

Algemene Onderwijsbond 

 

 


