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Kongres ABOP maart 1988      
Wensen en daden   
In maart 1988 houdt de Algemene Bond van Onderwijs Personeel, ABOP, zijn drie-

jaarlijkse kongres. Het zal weer een hele kluif worden de omvangrijke stapel voorstel-

len (176) af te werken. 

Opvallend is de grote aandacht voor het onderwijs zelf, ongeveer het komplete on-

derwijsveld komt aan bod. Hoewel dit geheel past in de traditie van deze FNV- bond, 

lijken de barre tijden van rekenmeester Deetman de even traditionele belangenbe-

hartiging van ‘het personeel’ onder te sneeuwen.  

geschoolde” kaderleden via 
”stafgroepen” en ”produktgroepen” 
produkten moeten ontwikkelen; voor de 
distriktsbestuurder de taak van 
”procesondersteuning”. In deze markt-
benadering zijn leden inmiddels verwor-
den tot konsumenten van vakbondspro-
dukten. De Industriebond FNV lijkt om-
gevormd te worden tot een netwerk van 
vakbondswinkels op de bedrijven, waar-
bij machtsvorming op de werkplek door 
leden voltooid verleden tijd is. 
 
Vergeleken met deze no-nonsens vallen 
de beleidsvoornemens van het ABOP-
hoofdbestuur mee. Maar toch. Ook hier 
een pleidooi voor een betere dienstver-
lening: ”Het pakket dat de bond te bie-
den heeft, heeft niet alleen ideële waar-
de, maar is evenzeer een pakket dat 
aan kritische ledenconsumenten wordt 
aangeboden.” Ook hier een roep ”om 
de ontwikkeling van nieuwe middelen 
om vakbondsdoelen te realiseren.” Ook 
hier: ”De informatieverstrekking moet 
aansluiten bij de informatie-behoefte 
van de verschillende doelgroepen.” 
 
Nieuwe technieken 
Op zichzelf genomen zijn een verbeter-
de dienstverlening, nieuwe vakbonds-
middelen en een goede informatievoor-
ziening alleen maar toe te juichen. Maar 
het zijn technieken en niet meer dan 
dat. Het valt dan ook zeer te betwijfelen 
of ze - zoals in het inleidende hoofdstuk 
van de beleidsvoornemens gehoopt 
wordt - ”de geloofwaardigheid van de 
vakbeweging kunnen terugwinnen.” 
 
Neem het arbeidsvoorwaardenbeleid, 
het terrein bij uitstek waarbinnen de 
belangenbehartiging moet plaatsvin-
den. Zeer positief is en blijft de grote 
nadruk op een beleid van positieve ak-
tie voor vrouwen. Prima zijn ook het 
pleidooi voor positieve aktie voor 
”allochtoon-ethnische groe-
pen” (migranten) en de voorstellen over 
zwangerschapsverlof en kollektieve 
kinderopvang. Op deze beleidsonderde-
len blijft de ABOP binnen de nederland-
se vakbeweging een voortrekkersrol 
vervullen. Ook wordt vastgehouden aan 

de arbeidstijdverkorting naar een 32-
urige werkweek met het uitgangspunt 
van de volledige herbezetting van de 
vrijkomende arbeidsplaatsen. En zo zijn 
er meer punten te noemen die vak-
bondsstrijd meer dan waard zijn. Maar 
hier zit nou precies het probleem. 
Want wat is het geval? Terecht wordt 
vastgesteld dat de vakbeweging terrein 
heeft moeten prijsgeven. Dan komt er 
een konklusie over de regering Lub-
bers: ”De heersende politieke lijn heeft 
zeker bijgedragen aan de positie waarin 
we ons thans bevinden. Maar we zijn 
ook zelf verantwoordelijk. De antwoor-
den zijn niet altijd even adequaat ge-
weest. Acties niet altijd doeltreffend.” 
 
Voorspelbare antwoorden 
Allemaal waar, maar wat nu? Lubbers 
en Deetman blijven immers bezuinigen 
en de ABOP ziet zich zwaar in de verde-
diging gedrongen. De problemen zijn 
groot en bekend, de situatie is moeilijk 
en het is tot nu toe niet goed gegaan. 
Wordt nu bijvoorbeeld gekozen voor 

Al bij de oudste voorloper van de ABOP - 
het Nederlandsch Onderwijzers Genoot-
schap, opgericht in 1842 en daarmee is 
de ABOP de bond van de FNV met de 
langste voorgeschiedenis - wordt een 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
de verbetering van het onderwijs en 
anderzijds ”de verheffing van de onder-
wijzersstand”. Deze zogenaamde dub-
bele doelstelling geldt tot op zekere 
hoogte voor elke vakorganisatie (goed 
openbaar vervoer, sociale woningbouw, 
betrouwbare apparatuur), maar neemt 
bij de verantwoordelijkheid voor de kwa-
liteit van het onderwijs bijzondere vor-
men aan. De wijze waarop die verant-
woordelijkheid wordt uitgeoefend, is 
steeds inzet van strijd geweest. Strijd 
binnen de samenleving, vakbeweging 
en onderwijsbonden. Kort samen te 
vatten als het bevorderen van de eman-
cipatoriese mogelijkheden van het on-
derwijs. Op dit moment gaat het bijvoor-
beeld om de anti-racistiese inhoud van 
het onderwijs, in het verleden betrof het 
de leerplicht, het openbaar onderwijs 
en de middenschool. 
Tot zo ver is er met de bemoeienis van 
de bond met het onderwijsbeleid niets 
nieuws onder de zon. De vraag is wel of 
de laag skorende belangenbehartiging 
(grote werkloosheid, inkomens die 
steeds meer achter raken bij die van de 
‘partikuliere sektor’, toenemende ar-
beidsdruk, hoog ziekteverzuim) als het 
ware gekompenseerd wordt door zeer 
gedetailleerde voorstellen tot regulering 
van het onderwijs. 
 
Ledenkonsumenten 
Ook het hoofdbestuur van de ABOP lijkt 
gegrepen te zijn door de turbo-tijd die 
ons nog rest tot het jaar 2000. Toege-
geven, het ‘nieuw-realisme’ is nog lang 
niet zo ver opgerukt als in het recente 
rapport ”De aanwezigheid van de bond 
op bedrijfsniveau” van de Industriebond 
FNV. Daarin wordt de nieuwe belangen-
behartiging al geformuleerd in 
‘marketing-termen’. De bond als bedrijf 
begeeft zich op de ledenmarkt. In de 
toekomst geen ”kant en klare produk-
ten” meer aan ”de doelgroepen”, maar 
”halffabrikaten”, waaruit de ”deskundig 
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een grootse uitleg- en mobilisatiekam-
panje binnen de hele bond om vast te 
stellen dat het zo niet verder kan? 
Wordt uit de eerdere protestpetitie te-
gen de alsmaar doorgaande bezuinigin-
gen (”Eén miljard? Géén miljard”) de 
konklusie getrokken dat er meer moet 
gebeuren? Dat de bond in beweging 
gezet moet worden en dat de leden, wil 
van de belangenbehartiging iets te-
rechtkomen, zelf in het geweer moeten 
komen? 
Deze vragen blijven uit, dus het ant-
woord is nee. Gekozen wordt voor een 
herhaling van zetten. De oplossing 
wordt gezocht in een buigzame aanpas-
sing aan de verslechterende omstandig-
heden. Een veelheid van wensen wordt 
geformuleerd over de inrichting van het 
onderwijs. Bijvoorbeeld: ”versterking 
van het management van de scholen”, 
”streven naar een evenwichtig stelsel 
van kwaliteitsbewaking in gedereguleer-
de sektoren”, ”integratie van informatie-
technologiese ontwikkelingen in het 
geheel van onderwijsinnovatie”, enzo-

voort. 
De weg waarlangs de belangenbeharti-
ging en de onderwijsvernieuwing gerea-
liseerd moeten worden, is er één vol 
overtuigingsarbeid. De minister, ge-
meenten en besturen moeten in het 
overleg tot andere gedachten gebracht 
worden. Maar de antwoorden zijn voor-
spelbaar: ”Er moet bezuinigd worden. 
Als u deze bezuiniging niet wenst, zegt u 
dan maar waar u dat wel wil.” Dit is de 
huidige praktijk met de heren van het D-
team, Deetman en Van Dijk. 
 
Welke gelijkwaardigheid? 
Die praktijk is zeer ontmoedigend en 
een voortdurende bron van konflikten. 
Voor het hoofdbestuur van de ABOP is 
dit aanleiding voor een volgend voor-
stel: ”Wijziging van het overlegstelsel, 
teneinde de gelijkwaardigheid van par-
tijen te bereiken.” Maar ja, voor Van Dijk 
is het begrip gelijkwaardigheid zeer 
rekbaar. Hij heeft namelijk een stelsel 
voorgesteld dat ‘meer gelijkwaardig' is, 
maar waarin hij de financiële grenzen 

bepaalt en dus het laatste woord heeft. 
De amsterdamse afdeling zal in een 
amendement aan het kongres voorstel-
len aan deze eenzijdige verhouding een 
eind te maken. Daarin wordt gesproken 
van ”een strukturele gelijkheid tussen 
de vakorganisaties enerzijds en de 
werkgever(s) anderzijds”. Dit is nog 
lang geen garantie voor een aanvaard-
baar arbeidsvoorwaardenbeleid, maar 
het kan de bonden van overheidsperso-
neel wel in een reële onderhandelings-
positie brengen. Een positie waarop de 
leden met hun eigen middelen druk 
kunnen uitoefenen, zowel vóór als tij-
dens de onderhandelingen. 
 
En de vredesbeweging? 
Terug naar de dubbele doelstelling. De 
belangenbehartiging (”verheffing van 
de onderwijzersstand”) is in een reeks 
beleidsvoorstellen aangegeven. Een 
aantal daarvan is meer dan de moeite 
waard. Maar zo lang niet vastgelegd 
wordt hoe het één en ander binnenge-
haald moeten worden en wat er dan 
binnen de bond zal moeten gebeuren, 
wordt het een machteloos wensenpak-
ket. 
De voorstellen over het onderwijs zijn 
talrijk en soms tot op de millimeter uit-
gewerkt. 
Ook daarin liggen de wensen hoog op-
getast. Te vrezen valt dat ze in het kon-
struktieve overleg in rook zullen op-
gaan. 
 
Tot slot nog een opmerking over de 
ABOP als een bond die de opvatting 
van de brede vakbeweging steeds een 
konkrete inhoud probeert te geven. 
Zeer recent is dat gebeurd in de be-
leidsnota ”De hele wereld in school”, 
waarin het onderwijs aan kinderen van 
migranten de volle aandacht krijgt. 
Daarom valt het zo tegen dat het hoofd-
bestuur de ABOP als onderdeel van de 
vredesbeweging laat zakken. Welis-
waar is ”de verdere ontwikkeling van 
vredesonderwijs” gehandhaafd. Maar 
er wordt gezwegen over de voortzetting 
van de aktiviteiten om de kernontwape-
ning te bevorderen en de bewapening 
in het algemeen terug te dringen. En 
dat terwijl de ABOP één van de FNV-
bonden is, die aan het BIVAK deelne-
men. Een amendement om dit nieuw-
realistiese tij te keren is in aantocht. 
 
Hans Boot 
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