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TEKST LIESBETH VERHEGGEN, VOORZITTER AOB
mensen uit je omgeving. Belangrijk is je
steeds te realiseren wat je als ouder en leer-

kracht, maar ook als wetenschapper zegt
tegen kinderen met dyslexie. Een zelfbeeld
is niet iets dat kinderen zomaar van zich-

zeif hebben, het wordt gevormd door aIle

ervaringen, opmerkingen en feedback die
ze in de loop der jaren krijgen.
Wat doet het met je als iemand zegt dat wat

jij hebt niet bestaat, of als

er met

wantrou-

wen naar je gekeken wordt?
Mensen met dyslexie kunnen op verschillende manieren met dit onbegrip omgaan.
De meesten

ontwikkelen een vermijdings-

trategie om hun gevoel van eigenwaarde
te beschermen. Dat

betekent dat ze pro-

blemen maskeren, stoppen met de oplei
ding, geen hulp vragen, gaan werken of
studeren onder hun niveatt.Zo gaat veel

potentieel ongemerkt verloren. Een andere
groep blijft echter volhouden en doorzet-

#

ten. Onderzoek toont aan dat de ouderiijke
steun een belangrijke buffer is voor negatieve schoolervaringen.

VERANTWOORDELIJKHEID

Wij hebben de verantwoordelijkheid om
kinderen vertrouwen en perspectiefte bieden. ]ohn Hattie heeft laten zien dat de reiatie Ieraar-ieerling een belangrijke impact

Code rood
In de week dat de tweede maandeditie van het Onderwíjsblad verschijnt,
staken we in het Haagse Zuiderpark voor meer salaris en minder werkdruk
in het primair onderwijs. we eisen 9oo miljoen euro extra voor de salarissen

heeft op leerprestaties. Op basis van de juis,
te feedback van leerkrachten kunnen leer-

in de sector en nog eens 5oo miljoen euro voor werkdrukvermindering.
Dat zijn enorme bedragen, maar het geld is nodig voor achterstallig
onderhoud. Omdat Den Haag jarenlang mooi weer speelde door de

lingen een positief zelfbeeld bouwen.
Belangrijk is dat we blijven kijken naar

uit zooT-

mensen. We hebben het niet oveÍ stempels of diagnoses, maar over mensen. Ieder

investering van een miljard euro in de salarissen -het plan Leerkracht
op de begroting te laten staan en tegelijk via de nullijn op

Ierarensalarissen meer geld in te houden. Met alle gevolgen van dien voor de
concurrentiepositie op de arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden.
Het is 'code rood'voor onze sector, maar ook voor onze samenleving. Ik

met zijn ofhaar eigen verhaal. Luister, geef
erkenning, heb begrip en vertrouwen,

heb het hier vaker benoemd: Nederland is een kenniseconomie en die

dan kunnen mensen met dyslexie dat ook
hebben en een positief zelfbeeld ontwik-

komt alleen tot bloei dankzij goed onderwijs. Te veel studiekiezers laten
het onderwijs links liggen: ze hebben geen trek in een bescheiden saiaris

kelen.
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voor veel werk. De helden die nu nog op onze basisscholen werken, worden
overvraagd. Een tekort aan leraren leidt tot grotere klassen. In combinatie
met extra eisen die we aan ons onderwijs steilen, en het uitblijven van
voldoende ondersteuning is het niet gek dat een kwart van de leraren in het
primair onderwijs te maken krijgt met een burn-out. Het is domweg niet vol
te houden.
Onze

politici glimmen kamerbreed van trots omdat

onze economie
opkrabbelt. Dat is logisch, want groei betekent banen en banen betekenen
inkomsten. Voor borstl<lopperij van regeringspartijen is het echter

niet de tijd en de plaats. Niet zolang de wortels van het succes worden
veronachtzaamd: zonder goed onderwijs geen solide economie en geen
kennissamenleving. wie de problemen onderwijsarbeidsmarkt vandaag niet
goed oplost, is morgen een vandaal. Den Haag: help uzelfdoor onze leraren te
helpen. Kom over de brug.

