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„Lerarentekort door
kosten werkloosheid”
Redactie onderwijs

Er dreigt een lerarentekort door geldgebrek.
Oorzaak daarvan is dat scholen
om financiële redenen docenten ontslaan. En dat komt weer
doordat ze zo veel geld kwijt
zijn aan werkloze leraren. „Er is
sprake van een vicieuze cirkel
waar scholen niet uitkomen.”
DEN HAAG.

Die waarschuwing liet de koepel
van het basisonderwijs, de PO
Raad, vanmorgen horen. Volgens
de organisatie moet de overheid
voor financiële compensatie zorgen.
Het aantal ontslagen docenten
groeit in eerste instantie doordat
het aantal leerlingen daalt: in
2019 zijn er ruim 9500 leraren
minder dan in 2014. In 2009 raakten 3221 leerkrachten werkloos,
vorig jaar liep dat aantal op tot
8565. De scholen draaien via het

Wachttijd voor
huurhuis sociale
sector acht jaar
HILVERSUM (ANP). Wie in aanmerking komt voor een sociale
huurwoning moet daar gemiddeld acht jaar op wachten. Dat
meldde RTL Nieuws zaterdag op
basis van eigen onderzoek.

WRAK U-BOOT ONTDEKT
In Engels water vond een expeditieteam van Stichting Duik de Noordzee Schoon vorige week een Duitse U-boot die rechtop in het water staat. Het team bestaat uit biologen, archeologen, milieudeskundigen, fotografen,
filmers en duikers. De inhoud van de U-boot is nog niet onderzocht. beeld Udo van Dongen
SCHEVENINGEN.

Volgens hoogleraar woningmarkt
Peter Boelhouwer worden er te
weinig sociale huurwoningen gebouwd, terwijl de vraag toeneemt.
Dat komt onder meer door een
toename van het aantal asielzoekers met verblijfsvergunning en
doordat er weinig mensen doorstromen van huur naar koop.
De problemen zijn volgens voorzitter Marc Calon van de vereniging van woningcorporaties Aedes
vooral een gevolg van het kabinetsbeleid. „Ouderen blijven langer in hun sociale huurhuis wonen. Het woningaanbod neemt af
door extra belastingmaatregelen,
terwijl de vraag naar huurhuizen
toeneemt.”

gezamenlijke Participatiefonds op
voor de kosten ervan, waarbij de
risico’s van werkloosheidskosten
gelijkelijk verdeeld worden over
alle schoolbesturen. Die kosten
bedroegen in 2009 zo’n 90 miljoen
euro. Vorig jaar was dat gestegen
tot 265 miljoen.
De kosten zijn hoog doordat
werkloosheidsuitkeringen in het
onderwijs hoger dan gemiddeld
zijn. Leraren krijgen de eerste drie
jaar 8 procent extra. Verder hebben leraren die twaalf jaar hebben
gewerkt, tot hun 65e recht op 70
procent van hun laatste loon.
Scholen hebben dat geld volgens de PO Raad hard nodig om
de vacatures te gaan vervullen die
eraan zitten te komen: vanaf 2017
is sprake van een pensioengolf.
In sommige regio’s stijgt het
aantal leerlingen juist, maar de
scholen daar zijn gebonden aan
dezelfde hogere premie voor het
Participatiefonds.

Koning gaat
er in inkomen
op vooruit
DEN HAAG (ANP). Koning
Willem-Alexander gaat er
volgend jaar in inkomen op
vooruit, net als zijn moeder
en zijn vrouw. Dat valt op te
maken uit bronnen in Den
Haag.
De „grondwettelijke uitkering” aan de koning wordt
43.000 euro hoger, zo bleek
vanmorgen. Prinses Beatrix
krijgt 24.000 meer en koningin Máxima 17.000. Een
stijging was wel verwacht,
omdat de drie trendvolger
zijn van de ambtenaren.
Ze zaten eerder dus ook
op de nullijn. Vorig jaar
stonden ze wel voor een
iets hoger bedrag op de
begroting, maar dat was zo
geraamd in verband met een
mogelijke premiewijziging
voor de vicepresident van de
Raad van State.

Parlementvaria
Teruggetreden PvdA’er Rottenberg meester in het beledigen van partijgenoten
Redactie: Gerard Vroegindeweij
Rottenberg
De voorzitter van de PvdAcommissie die partijgenoten gaat
selecteren voor de kandidatenlijst
bij de eerstkomende Tweede
Kamerverkiezingen, Rottenberg,
ruimde vrijdag het veld. Zijn
positie was onhoudbaar geworden. In een interview nam hij
afstand van de huidige partijleider, Samsom. Die zou te veel de
„bedrijfsleider van het kabinet”
zijn. Onomwonden voegde de
gewezen voorzitter eraan toe dat
vicepremier Asscher een geschiktere kandidaat zou zijn om de
lijst te trekken.
Toen minister Dijsselbloem
van Financiën het opnam voor
de huidige partijleider, kreeg de
bewindsman van Rottenberg het
verwijt naar zijn hoofd geslingerd
dat hij een „Brusselse supertechnocraat” was.

Wie Rottenberg de afgelopen jaren volgde, weet dat hij nooit een
blad voor zijn mond nam. Toen
hij zich in 1991 kandideerde voor
het PvdA-partijvoorzitterschap,
noemde hij het stevig gebouwde
PvdA-Kamerlid Castricum, die
toen waarnemend partijvoorzitter
was, „een volgevreten heer.”
In 1993, toen Rottenberg partijvoorzitter was geworden, zei hij
over de toenmalige fractievoorzitter Wöltgens: „Stel dat ik lui en
traag was zoals Thijs Wöltgens.”
Ook de opvolger van Wöltgens,
Wallage, deed het in de ogen van
Rottenberg niet goed. Hij noemde
hem „een schoolmeester” en
stelde hem verantwoordelijk voor
„de parafencultuur” in de fractie.
Nu Rottenberg van het politieke
toneel is verdwenen, lijkt de rust
in de partij weergekeerd. Maar
gerust zal de PvdA-top niet zijn.
In de peilingen staat de partij op
een schamele negen zetels.

Bioloog
Zelf vond hij
de vraag of hij
geschikt zou
zijn als PvdAlijsttrekker
niet interessant: „Ik ben
bezig met
Plasterk.
mijn werk.”
beeld ANP
Vicepremier
Asscher is ongetwijfeld een van
de kroonprinsen van de PvdA
als Samsom om wat voor reden
dan ook niet terugkomt. Het
antwoord dat hij gaf toont in
ieder geval aan dat Asscher een
handige politicus is.
Dat liet hij vorige week ook zien
tijdens een debat over discriminatie dat hij samen met minister
Plasterk van Binnenlandse Zaken
voerde. Ondanks het feit dat de
bewindslieden samen zo’n vijftien
ambtenaren meenamen naar het
debat, kreeg CDA-Kamerlid Van

der Toorn geen antwoord op haar
kernvraag over de strafbaarstelling van het verheerlijken van
geweld. Ze was daarover lichtelijk
geïrriteerd, maar Asscher wist
dat gewiekst op te lossen: „Het
was een gefaalde poging tot elegantie.” Van der Toorn kon een
glimlach niet onderdrukken.
Maar Asscher was niet de enige
die tijdens het debat zorgde voor
een vrolijke noot. Dat deed ook
D66-Kamerlid Koser Kaya. Zij nam
minister Plasterk bij de neus. De
bewindsman nam ter illustratie
van een antwoord de toevlucht
tot zijn vorige vak, de biologie.
Daarop merkte het D66-Kamerlid
snedig op: „Goed om te horen dat
de minister een echt vak heeft
geleerd. Dat komt in de toekomst
nog wel van pas.” (GV)

Alexander tijdens een gezamenlijke vergadering van de Eerste en
Tweede Kamer in de Ridderzaal
de troonrede voor. Twee uur later
overhandigt minister Dijsselbloem van Financiën de rijksbegroting aan de voorzitter van de
Tweede Kamer, Van Miltenburg.
Woensdag en donderdag houdt
de Tweede Kamer de algemene
politieke beschouwingen. Woensdag komen alle fractievoorzitters aan het woord. Donderdag
antwoordt premier Rutte en vindt
de tweede termijn plaats.

Agenda
Morgen is het Prinsjesdag. Om
13.00 uur leest koning Willem

D66-leider Pechtold reageert tijdens het
vluchtelingendebat, vorige week, op een
verwijt van PVV-voorman Wilders.

Uitspraak van de week
„Voorzitter, als de heer Wilders
zegt dat het standpunt van D66
nog verder van hem afstaat dan
dat van GroenLinks en de SP, is
dat het mooiste compliment dat
hij me vandaag kan maken.”

