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Uw brief van 

Betreft 	Reactie op uw brief met onderwerp 'waarborgen kwaliteit onderwijs' 	19 februari 2020 
 

Geachte burgemeester en wethouders, 

U heeft mij een brief gestuurd waarin u uw zorgen uit over de kwaliteit van het 
onderwijs in de gemeente West Betuwe. Op 19 maart is hierover ook ambtelijk 
contact geweest en hieronder reageer ik op uw brief. 

Ik deel uw zorgen over de werkdruk en de personeelstekorten op scholen en de 
mogelijke effecten hiervan op de onderwijskwaliteit en heb veel waardering voor 
alle schoolleiders, leraren en onderwijsondersteunend personeel, ook in de 
gemeente West Betuwe, die elke dag weer hun best doen om goed onderwijs te 
verzorgen voor hun leerlingen. 

Zoals u zeif al schrijft heeft de aanpak van de werkdruk en de personeelstekorten 
mijn voile aandacht. Het kabinet investeert bijvoorbeeld veel geld in het verlagen 
van de werkdruk in het primair onderwijs (po), de salarissen van leraren in het po 
en in het opleiden en begeleiden van zijinstromers. Daarnaast is er de 
subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort voor de aanpak van de 
tekorten in de regio's door schoolbesturen en lerarenopleidingen. De besturen in 
uw regio maken hier nog geen gebruik van, maar kunnen dit in de toekomst 
wellicht aisnog doen. 

Momenteel hebben de gevolgen van de coronamaatregelen voor het onderwijs 
prioriteit, zowel voor u als voor mij. In deze moeilijke tijd ligt de focus op het 
geven van onderwijs op afstand. Door corona komt alles in een ander daglicht. 
Scholen innoveren momenteel met digitale middelen. Daarnaast kan de 
coronacrisis een economische crisis worden met gevolgen voor de arbeidsmarkt, 
ook in het onderwijs. Hoe dan ook ga ik samen met besturen, scholen, 
lerarenopleidi en en gemeenten na de coronacrisis door met wat er nodig is om 
de werkdr 	oneelstekorten aan te pakken. 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

Are Slob 
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