
... ..Tria jou gratis tips geeft over stage, 
werk en inkomen in het onderwijs?
Volg cnvonderwijs op Instagram! 

Wist je dat …

#triaweethet

08

Oplossingen 
lerarentekort

de voorzitter

Onderwijscabaretier, trainer en coach Ivo 
Mijland wordt dagelijks geconfronteerd met 
de ‘misstanden’ die zich voordoen in het 
onderwijs. Zo hoorde hij tijdens één van zijn 
trainingen een docent zeggen: ‘Onderwijs 
hoeft toch niet alleen maar leuk te zijn?’ In 
het boek Makkelijker kunnen we het niet 
maken, wel leuker; hoe word ik in 8 etappes 
een nóg betere leraar gaat de auteur, met 
een knipoog naar de slogan van de Belas-
tingdienst, uitgebreid aan de slag met deze 
uitspraak. Want het is juist deze vorm van 
‘leuk’ die de cabaretier wilde aanpakken. ‘In 
het boek wilde ik graag de nadruk leggen op 
het wezenlijkste onderdeel van menselijke 
relaties: elkaar leuk vinden om je samen te 
kunnen ontwikkelen. Dat is leuk als mid-
del, leuk die gaat over je houding, je zijn; 
eigenlijk de moeilijke variant van leuk.’ Het 
boek kost €12,34 en wordt uitgegeven door 
Uitgeverij Quirijn. ISBN: 9789079596461 

Boek over ‘leuk’ 
onderwijs
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Half november kwam het ministerie van Onderwijs met 
een handreiking. Scholen zijn namelijk naarstig op zoek 
naar mogelijkheden om het lerarentekort het hoofd te 
bieden en hebben veel vragen over wat wel en niet mag. 
Daarbij is voor mij een ding duidelijk: leraar zijn is een 
vak. Ik ben trots op onze leraren en die staan garant voor 
het bieden van kwaliteit. Nu er tekorten zijn, staat die 
kwaliteit onder druk. Klassen opdelen of onbevoegden 
voor de klas gaat ten koste van die kwaliteit! 
Daarnaast was er deze week ophef op social media over 
onze positie aan een landelijke tafel lerarentekort. CNV 
Onderwijs neemt deel aan dit overleg omdat wij denken 
dat we een verschil kunnen maken als wij meepraten. 
Voor ons is meepraten meebepalen. Het tekort is groot 
en wordt groter. Als dé oplossing er was, dan hadden 
we het al lang gehoord. Ik laat het personeel niet alleen 
worstelen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid om regio’s 
te ondersteunen. Sterker, ik wil zorgen dat we in een 
doe-stand komen om regionaal aan de slag te gaan met 
wat er wél kan. Als we het voor elkaar krijgen om in de 
regio Amsterdam alle leerkrachten, oop’ers en school-
leiders gratis te laten parkeren. Dan heeft overleggen 
voor ons zin. 
Wist je dat het UWV in de kaartenbak rond de 3.000 
bevoegde leraren heeft zitten die nog geen werk heb-
ben? Ik wil niet dat mensen aan de kant staan. Dus de 
schouders eronder om te zorgen dat 
deze bevoegde leraren weer aan 
het werk kunnen. Dan is overleg 
nuttig.
Meepraten betekent dat de stem 
van het personeel klinkt. Het 
gaat om leraren, schoolleiders 
en onderwijsassistenten die elke 
dag hun stinkende best doen en 
daarvoor passend beloond moeten 
worden. Het gaat om kinderen die 
recht hebben op goed onderwijs. Wij 
keren hen niet de rug toe. En laat 
een ding duidelijk zijn: langeter-
mijninvesteringen zijn en 
blijven cruciaal om goed 
onderwijs te blijven 
garanderen. Ook aan de 
onderhandelingstafel 
blijven wij ons hiervoor 
keihard inzetten.
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ben? Ik wil niet dat mensen aan de kant staan. Dus de 
schouders eronder om te zorgen dat 
deze bevoegde leraren weer aan 
het werk kunnen. Dan is overleg 

Meepraten betekent dat de stem 
van het personeel klinkt. Het 
gaat om leraren, schoolleiders 
en onderwijsassistenten die elke 
dag hun stinkende best doen en 
daarvoor passend beloond moeten 
worden. Het gaat om kinderen die 
recht hebben op goed onderwijs. Wij 
keren hen niet de rug toe. En laat 
een ding duidelijk zijn: langeter-
mijninvesteringen zijn en 
blijven cruciaal om goed 




