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Beste heer Zandberg en Goossens,

Hartelijk dank voor uw brief.

Het werk van schoolleiders is van groot belang voor de kwaliteit van onderwijs. Ik
ben me dan ook zeer bewust van het belang van uw werk maar ook van het feit
dat u onder complexe omstandigheden uw werk uitvoert. Een probleem als het
lerarentekoft heeft dan ook dagelijks mijn aandacht.

Ook ik vind dat het schoolleiderschap duidelijke positionering, erkenning en
waardering verdient. Dat is in het belang van de kwaliteit en ontwikkeling van het
onderwijs. Het is daarom ook dat we met schoolleiders en betrokken partijen dit
jaar een schoolleidersagenda voor het primair onderwijs gaan opstellenl.

In december heb ik hierover uítgebreid gesproken met schoolleiders. Tijdens de
Nationale Schoolleiderstop kwamen deze onderwerpen eveneens aan bod. Ook
tijdens werkbezoeken en schoolbezoeken ga ik regelmatig in gesprek met
schoolleiders.

Daarnaast maakt het minísterie bij beleidsvorming gebruik van een
klankbordgroep schoolleiders, en worden er meerdere keren per jaar een
praktijkspiegel georganiseerd waar met leraren en schoolleiders wordt gesproken
over actuele kwesties uit de praktijk. Ik nodig u bij deze van harte uit om,
wanneer mogelijk een praktijkspiegel bij te wonen.2

In uw brief gaat u verder in op de huidige salarissituatie van schoolleiders. De
hoogfe van het salaris is onderdeel van de cao-afspraken tussen werkgevers en
werknemers. Het minísterie neemt daar geen deel aan.

l Tweede Kamer, vergaderjaar 2OL8-20L},3L 2g3, nr.420
2 Voor het bijwonen van een praktijkspiegel kunt u zich via
denkmeemetocw@mi nocw. nl opqeven.
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uit de inzetbrieven van de cao-partners maak ik op dat de door u aangehaalde
situatie bij hen de aandacht heeft.

Ik hoop u hiermee voldoende geTnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
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