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Motie 9 "lokaalonderwijsbeleid"

Geachte leden van de raad,
Bij de behandeling van de Kadernota 2018 op 29 juni 2017 heeft de raad de motie van de fractie van de
PvdA betreffende "lokaalonderwijsbeleid" unaniem aangenomen.
Deze motie verzoekt ons college:
• de verschillende schoolbesturen nogmaals op hun verantwoordelijkheid te wijzen en aan te
dringen op het veel meer gebruik te maken van vaste contraeten voor leerkrachten en
onderwijsassistenten;
• nadrukkelijk in te zetten op scholing en ontwikkeling van onderwijsassistenten;
• de raad over de genomen stappen schriftelijk te informeren.
Op verzoek van uw raad hebben wij deze motie besproken met de bestuurders van het primair onderwijs
tijdens het LokaalOverleg Basisonderwijs (LOBO)van 18 oktober jl. Daarna is aan de afwezige
bestuurders nog een schriftelijke reactie gevraagd. Hieronder staat een samenvatting van de reacties:
• Bestuurders zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden;
• Zij zijn voorstander van het verlenen van vaste contracten. Werkgevers moeten echter ook
anticiperen op toekomstige krimp en kunnen daardoor soms geen vaste contraeten sluiten;
• Wanneer er, in gunstige omstandigheden, wel kan worden gewerkt met vaste contracten, biedt dat
nog geen oplossing voor het tekort aan leerkrachten;
• Bestuurders zetten maximaal in op scholing en ontwikkeling van onderwijsassistenten;
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Door een tekort aan invalkrachten kunnen bestuurders niet toezeggen dat er in de toekomst geen
kinderen meer naar huis worden gestuurd. Zij doen er alles aan om uitval van lessen te
voorkomen, maar wanneer er bijvoorbeeld een griepepidemie is en er geen invalkracht meer
beschikbaar is, is dit soms onoverkomelijk;
Landelijk worden deze problemen erkend; het lerarentekort en de neveneffecten van de Wet werk
en zekerheid. Bestuurders zijn van mening dat deze motie eigenlijk thuis hoort in de Tweede
Kamer.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen uw motie met deze
brief als afgehandeld.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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