
PETITIE: Samen sterk voor het onderwijs in onze gemeente (Westervoort) 

Door de hoge werkdruk en het groeiende personeelstekort staat de kwaliteit van het onderwijs 

onder druk. Ook in onze gemeente.  

Als gevolg daarvan lopen spanningen in de scholen steeds verder op. Kortdurende vervanging bij 

ziekte is niet/beperkt mogelijk en op korte termijn zullen er ook in formaties vacatures ontstaan die 

moeilijk of niet op te vullen zijn. Het gevolg zal zijn dat steeds meer lessen uitvallen. Leerlingen 

worden naar huis gestuurd.  

De personeelstekorten verhogen de al bestaande werkdruk van het overblijvende personeel 

aanzienlijk. Kinderen krijgen niet het onderwijs waar ze recht op hebben. Ook in onze gemeente 

neemt deze problematiek steeds ernstigere vormen aan. Dit kan zo niet langer. We moeten 

voorkomen dat de huidige generatie kinderen hier nog verder de dupe van is. We kunnen niet 

accepteren dat zij hierdoor kansen missen in hun verdere schoolloopbaan en werk.  

Door te investeren in de aanpak van werkdruk kunnen de huidige schoolteams met plezier hun werk  

blijven doen, zonder te bezwijken onder de veel te hoge werkdruk. Er is meer geld nodig voor betere 

salarissen, zodat meer mensen voor het vak van leraar, onderwijsondersteuner of schoolleider 

kiezen.  

We beseffen ons dat we ook zelf onze verantwoordelijkheid moeten nemen en denken na over hoe 

wij ons onderwijs anders kunnen organiseren én daarnaast ons mooie vak op een positieve manier in 

de belangstelling kunnen zetten. Tijdens deze stakingsdagen hebben we hierover flink nagedacht.  

Leerkrachten doen ertoe in de levens van onze leerlingen. Om de positieve boodschap over te 

brengen, bieden we u naast deze petitie een korte videomontage aan van enkele leerkrachten die op 

hun eigen wijze vertellen over het mooie vak wat we hebben. 

Als wij samen het kabinet overtuigen om meer (en vooral ook structureel) te investeren, kunnen wij 

er voor zorgen dat alle kinderen in onze gemeente het onderwijs krijgen waar zij recht op hebben.  

Daarom vragen wij u om als college van B&W en gemeenteraad er bij het kabinet op aan te dringen 

structureel meer te investeren in het funderend onderwijs. Daarvoor hebben wij een voorbeeld 

motie (zie bijlage) voor u opgesteld.  

Als gemeente kunt u ook uw bijdrage leveren aan het oplossen van deze problematiek. Zo kunt u 

bijvoorbeeld via uw onderwijshuisvestingsbeleid, (onderwijs)achterstandenbeleid, 

woningbouwbeleid en verkeers- en parkeerbeleid bijdragen aan een aantrekkelijk woon-werk 

klimaat. Wij roepen u op om hier actief inhoud aan te geven en hierover het gesprek met onze 

schoolbesturen en schooldirecties te voeren.  

 

Ondertekend door:  

Het team van IKC De Brug, Sport IKC Het Startblok en IKC De Hoge Hoeve. 

 

 

  



Bijlage: motie voor structurele investering in het funderend onderwijs 
 

Het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Westervoort 

Gehoord de beraadslaging, 

Constaterende,   

 dat er ook in onze gemeente sprake is van toenemende personeelstekorten, hoge werkdruk en 
steeds grotere kwaliteitsproblemen in het primair en voortgezet onderwijs;  

 dat als gevolg daarvan de spanningen in de scholen oplopen, het ziekteverzuim stijgt en steeds 

meer personeel dat de sector verlaat;  

 dat er steeds meer lessen uitvallen en leerlingen naar huis worden gestuurd;  

 dat de personeelstekorten de al bestaande werkdruk van het overblijvende personeel aanzienlijk 

verhogen; 

Overwegende,  

 dat de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente hierdoor niet meer te waarborgen is;  

 dat de kinderen uit onze gemeente hiervan de dupe dreigen te worden; 

 dat zij hierdoor achterstanden kunnen oplopen en hierdoor kansen missen in hun verdere 

schoolloopbaan en werk; 

 dat wij als gemeente daardoor op langere termijn geconfronteerd kunnen worden met grote 

sociaaleconomische gevolgen; 

Van oordeel,  

dat het daarom nodig is om nog deze kabinetsperiode structureel extra te investeren in het primair 

en voortgezet onderwijs; 

Verzoekt het kabinet, 

structureel extra te investeren in het primair en voortgezet onderwijs om zo de kwaliteit van het 

onderwijs voor onze kinderen te waarborgen, 

en gaat over tot de orde van de dag.   

 


