
De recente lerarenstakingen hebben veel reac-

ties opgeroepen. Onderwijswoordvoerder Ton 

Elias kreeg het hierbij soms zwaar te verduren. 

Gezien de boze reacties vanuit 
de onderwijswereld is misschien 
nog niet overal duidelijk wat 
de VVD wil voor het onderwijs. 
“De VVD wil dat de kwaliteit van het on-

derwijs in Nederland beter wordt. Dat 

leraren, scholieren, schoolleiders en 

besturen worden aangesproken op hun 

presteren. En dat er over de hele linie een 

tandje wordt bijgezet. Voorts wil de VVD 

meer aandacht voor hoogbegaafden, voor 

taal en rekenen en voor vakmanschap. 

We willen dat het beroep leraar versterkt 

wordt en er meer carrièremogelijkheden 

komen voor leraren. De VVD wil verder 

dat de onderwijssector zich met haar 

kerntaak bezighoudt: goed onderwijs. Wij 

moeten leraren dus niet willen opzadelen 

met maatschappelijke problemen en een 

vergadercultuur, maar hen ruimte geven 

hun vak uit te oefenen.” 

 

Het commentaar luidt dat u lera-
ren geschoffeerd zou hebben….
“Uit al mijn bijdragen (zie onderstaande 

website, red.) blijkt het respect dat ik heb 

voor het vak van de leraar. Maar ik wens 

óók te benoemen welke feilen er aan de 

beroepsgroep kleven. Het verbaast me 

zeer, om sterker termen te vermijden, dat 

mijn woorden door vakbondsbestuurders 

worden verdraaid tot kreten als zou ik ge-

zegd hebben dat 'de' leraar lui is. Ik kom 

juist op voor die – meerderheid van – le-

raren die de school draaiend houden en 

goed onderwijs geven. Wat de wet op de 

onderwijstijd betreft: deze heb ik vooral 

gesteund omdat er dankzij deze wet van 

de schoolleiding geëist kan gaan worden 

dat roosters beter in elkaar zitten en les-

uitval minder getolereerd zal worden. Ik 

vind dat, mét veel ouders en leerlingen, 

namelijk een belangrijk probleem: het 

gehang in de gang en het relatieve gemak 

waarmee lessen uitvallen. Juist van hard-

werkende leraren kreeg ik regelmatig de 

vraag of er niet wat strenger kon worden 

opgetreden tegen de minderheid van col-

legae die het niet zo nauw met de werk-

mentaliteit nam. Dit kabinet investeert 

met steun van de VVD in een betere belo-

ning en meer carrièremogelijkheden voor 

leraren. Daarnaast versterken we juist het 

beroep van leraar. Dat gebeurt met de le-

rarenbeurs, de promotiebeurs, de ontwik-

keling van een lerarenregister door de be-

roepsgroep en met de verbetering van de 

kwaliteit van de lerarenopleidingen.” 
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“Leraar is een prachtberoep”


