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Tegen 
De tot dusver in de ABOP aangenomen besluiten met betrekking tot positieve aktie 

bij aanstelling, zijn bij lange na nog niet uitgewerkt. In een tijdsbestek van jaren zou 

dat ook onmogelijk zijn. De voorgestelde ingreep bij ontslag heeft veel weg van een 

paniekmaatregel, die een grote kans biedt op het in de praktijk doorkruisen van een 

op een direkt resultaat gericht beleid. De positieve aktie beoogt hardnekkige maat-

schappelijke strukturen te doorbreken. De ABOP en de vakbeweging als geheel moe-

ten het daarom aandurven langere tijd de strijd met veel verve door te zetten. Paniek-

maatregelen leiden dan af in plaats van een positieve bijdrage te leveren.  

laten dat zien. Dat wordt een moeilijke 
strijd. Wanneer de bond nu zelf de 
rechtspositionele verworvenheden op 
een kruciaal punt openbreekt, namelijk 
de ontslagbescherming, kan dit heel de 
rechtspositie mee helpen te ondermij-
nen. Dat ligt voor de hand. 
Bij een dergelijk ‘takties’ argument 
dienen we ons altijd af te vragen of dit 
de zoveelste dooddoener is die alle 
verandering blokkeert, of dat de politie-
ke krachtsverhoudingen inderdaad zo 
zijn dat terughoudendheid hier geboden 
is. Volgens mij is dat laatste het geval in 
deze periode van scherp toenemende 
flexibilisering. Komende jaren zal sterk 
voor het behoud van de bestaande 
rechtspositie moeten worden opgetre-
den, hoe men het ook wendt of keert. 
 
Een gok zonder perspektief 
Naast deze beide hoofd-argumenten - 
het ‘paniekkarakter’ van het voorstel en 
de samenhang met de strijd voor een 
redelijke rechtspositie - speelde voor mij 
meer mee. 
Ik ga hier slechts kort op in. Zowel het 
maatschappelijk draagvlak als de on-
dersteuning binnen de bond is te gering 
voor de vergaande stap. Daardoor 
dreigt het gevaar dat het positieve 
aanname-beleid door positieve aktie bij 
ontslag wordt gefrustreerd. Hier werkt 
dan ongeveer hetzelfde mechanisme 
als dat wat verhindert dat leerkrachten 
met veel diensttijd een nieuwe baan 
kunnen vinden. Door hun sterke en bij 
vrouwen in de toekomst versterkte 
rechtspositie komen ze niet of moeilijk 
binnen. 
Verder ontstaat een groot risiko van 
langdurige fixatie binnen een instelling 
op een bepaald ‘gehaald’ percentage 
vrouwen in dienst, juist door de formu-
lering in de maatregel dat het percenta-
ge niet mag verslechteren. De neiging 
zal ontstaan vanaf dat moment zoveel 
mogelijk om de beurt mannen en vrou-
wen te ontslaan of vrouwen en mannen 
aan te nemen. De verhouding tussen 
het aantal mannen en vrouwen blijft 
dan gelijk, ook al ligt het percentage 
vrouwen ver beneden de 50. Op zich al 
kunnen fixaties op percentages op 
langere termijn uiterst konservatief 
gaan werken. 
Het mogelijk negatieve juridiese effekt 
kan ook worden genoemd. De juridiese 

haalbaarheid lijkt (zeker ‘europees' 
gezien) dubieus. Negatieve uitspraken 
zullen het positieve aktie-beleid dan 
schaden. Bij een regen van processen 
heeft de bond geen belang, die door-
kruisen de positieve aktie. Onduidelijk 
was verder in heel de diskussie hoe de 
bond precies zou willen optreden ten 
gunste van mannen die zich in hun 
recht aangetast zouden voelen en 
bijvoorbeeld rechtsbijstand zouden 
vragen. Over dergelijke zaken had de 
bond vooraf bij de voorgestelde rechts-
positionele ingreep duidelijkheid moe-
ten bieden. 
Deze argumenten, gezet naast de 
mogelijke voordelen, leidden bij mij tot 
de konklusie dat de voorgestelde maat-
regelen een gok zijn zonder veel per-
spektief. En dat ze zullen afleiden van 
zowel het met kracht doorzetten van 
positieve aktie, als van de momenteel 
bestaande harde noodzaak op te ko-
men voor het behoud en de verbetering 
van de rechtspositie in het onderwijs. 
 
Jasper Schaaf  
(ABOP-Groningen) 

De situatie is vergelijkbaar met de de-
batten over arbeidstijdverkorting van 
een paar jaar geleden. Een te hoge 
verwachting van een verkorting van de 
werkweek naar 32 of 25 heeft op de 
kortere termijn de aandacht van de 
strijd voor ATV eerder weggenomen dan 
gestimuleerd. Een dergelijk risiko moet 
ten aanzien van positieve aktie worden 
vermeden. Dit takties argument is van 
belang. Een nieuw standpunt moet het 
algemene bonds- beleid vooruithelpen. 
Bij een wezenlijke ingreep moet vooraf 
over het perspektief op een goed resul-
taat een redelijke mate van zekerheid 
bestaan. 
 
Defaitisme 
De ondersteuning van de bond inzake 
positieve aktie is, zeker propagandis-
ties, te gering geweest om de vergaan-
de maatregel van positieve aktie bij 
ontslag met het gewenste effekt door te 
kunnen zetten. Ook in de diskussie 
voorafgaande aan de Algemene Verga-
dering heeft het hoofdbestuur bij lange 
na niet de overtuigingskracht kunnen 
opbrengen om bij de leden de mening 
te doen postvatten dat positieve aktie 
bij ontslag het ‘noodzakelijke sluitstuk’ 
van het positieve aktie-beleid is. Nog 
sterker, met de term sluitstuk, en die 
werd door het hoofdbestuur sterk bena-
drukt, lijkt gesproken te worden over het 
eind van een beleid in plaats van een 
energiek begin. Door in deze termen 
over dergelijke maatregelen te spreken, 
wordt eerder defaitisme gekweekt dan 
de overtuiging dat inderdaad de komen-
de jaren veel vrouwen aan een goede 
arbeidsplaats geholpen zullen worden 
door de inzet van de bond. 
 
Strijdpunt van de eerste orde 
Een belangrijk diskussiepunt was na-
tuurlijk de vraag hoe de voorgestelde 
maatregel zich zou verhouden tot de 
verdediging van de (bestaande) rechts-
positie van vrouwen en mannen. Hier 
kan niet worden volstaan met alleen 
maar te zeggen dat het bestaande goed 
is en verdedigd dient te worden. Maar 
tegelijk is het politieke realiteit dat op 
korte termijn de bescherming van de 
verworven rechtspositie een strijdpunt 
van de eerste orde is. Verdere bezuini-
gingen, de dereguleringstendens en de 
sterke negatieve flexibiliseringstendens 

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering 
van de ABOP, 8 en 9 december 1988, 
vormde een voorstel van het hoofdbe-
stuur tot ‘positieve aktie bij ontslag’ één 
van de belangrijkste agendapunten. Na 
een stevige diskussie werd dit voorstel 
verworpen door een ruime meerderheid 
van de afgevaardigden. 
Het gaat om een ingreep in de bestaan-
de afvloeiingsregeling - gebaseerd op 
diensttijd - daar waar bij gedwongen 
ontslagen het percentage vrouwen 
minder dan vijftig bedraagt. 
Dit om te voorkomen dat de positie van 
vrouwen verslechtert ten opzichte van 
die van mannen. Het voorstel werd 
gezien als een sluitstuk van de in 1985 
vastgestelde resolutie ”positieve aktie”. 
Kennelijk was toen de verwachting dat 
positieve aktie bij aanname ”de 
werkgelegenheidsachterstand” van 
vrouwen zou wegwerken. Maar het 
tegengestelde gebeurde. Een aktief 
werkgelegenheidsbeleid en drastiese 
arbeidstijdverkorting bleven uit en de 
bezuinigingen zetten door. Zo kwam 
positieve aktie bij ontslag in het vizier. 
Op het kongres van maart 1988 stond 
een dergelijk voorstel al op de agenda, 
maar gegeven de ernstige meningsver-
schillen werd het niet behandeld. Ook 
op de Algemene Vergadering van de-
cember vorig jaar stonden de standpun-
ten scherp tegenover elkaar. We laten 
een voor- en een tegenstander van 
positieve aktie bij ontslag aan het 
woord. 
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Voor 
Het Beginselprogramma van de ABOP vermeldt als eerste punt het streven naar een 
rechtvaardiger samenleving. ”Die samenleving kenmerkt zich door een eerlijke verde-
ling van inkomen, macht en bezit; volledige realisering van het recht op arbeid voor 
iedereen:...”. 
leder lid van de ABOP onderschrijft in principe het beginselprogramma, leder lid geeft 
hiermee te kennen, zich er van bewust te zijn, dat een rechtvaardige verdeling nog 
steeds geen feit is. leder lid erkent derhalve, dat er strukturele belemmeringen zijn, 
die het een groot deel van de samenleving onmogelijk maakt het recht op arbeid te 
realiseren. Voor de meest getroffen groep heeft het beginselprogramma dan ook een 
apart punt gereserveerd: ”De ABOP zal zich op zijn eigen wijze inzetten voor het op-
heffen van de ongelijke positie van de vrouw.”  

Het Werkprogramma en de Resoluties 

geven een nadere uitwerking van de 

beginselen. Met resoluties als 

”Bestrijding Discriminatie van de 

Vrouw” (1979),  Arbeidstijdverkor-

ting” (1981) en Verzorgingsver-

lof” (1982) wordt gedacht een stapje 

dichter bij het doel te komen. De achter-

liggende redenering is dat door het 

behoud van bestaande en het kreëren 

van nieuwe banen, en door het ophef-

fen van een aantal belemmeringen 

waardoor vrouwen noodgedwongen de 

arbeidsmarkt verlaten, de positie van 

vrouwen in het onderwijs op zijn minst 

gehandhaafd, danwel versterkt zal 

worden. 

 

Ministerieel ingrijpen 

De ABOP-brochure ”Hij werkt, zij werkt”, 

die in 1983 uitkomt, brengt echter iets 

heel anders aan het licht. De positie van 

vrouwen blijkt op veel fronten slechter 

dan velen zich ooit hebben kunnen 

indenken. Ook in het onderwijs. Alle 

goede intenties ten spijt. Andere, meer 

effektieve maatregelen zijn nodig om 

vrouwen op de arbeidsmarkt te krijgen 

en te behouden. Daarmee is het idee 

van een ingreep van overheidswege 

geboren. 

Het kongres van de ABOP in maart 

stemt dan ook in met de Resolutie 

”Positieve Aktie” waarin ministerieel 

ingrijpen in het benoemingsbeleid van 

scholen wordt voorgesteld. Aangeno-

men wordt dat dit afdoende zal zijn. De 

praktijk wijst echter anders uit. 

 

Dichte voordeur 

In het basisonderwijs daalt tussen 

1984 en 1988 de werkloosheid van 

mannen van 27 naar 18 procent, terwijl 

onder vrouwen de werkloosheid stijgt 

van 73 naar 82 procent. Zelfs in deze 

voor vrouwen nog gunstige sektor blij-

ken zij een onevenredig groot aandeel 

in de werkloosheid te hebben. In het 

voortgezet onderwijs bezetten in 1988, 

omgerekend naar full-time plaatsen, 

mannen 79 procent van de banen 

tegenover 21 procent vrouwen. De 

geregistreerde werkloosheid is voor 

beide partijen 50 procent. Met dien 

verstande dat ten opzichte van de 

situatiue in 1986 de werkloosheid 

onder mannen is gedaald en onder 

vrouwen is gestegen. Van de niet-

geregistreerde werklozen, zij die minder 

dan 20 uur willen (?) werken, is bijna 80 

procent vrouw. 

Zo ontstaat het volgende beeld. Aan de 

ene kant heeft de verslechterde werk-

gelegenheid er voor gezorgd dat er 

nauwelijks vrouwen het onderwijs zijn 

binnengekomen (en is dit wel alleen 

aan de dalende werkgelegenheid te 

wijten?). Aan de andere kant hebben de 

dalende leerlingenaantallen met name 

vrouwen - de leerkrachten met de min-

ste dienstjaren - de scholen doen verla-

ten. 

In plaats van verbeterd of gestabili-

seerd, blijkt de arbeidsmarktsituatie 

voor vrouwen in het onderwijs zódanig 

verslechterd, dat verder ingrijpen, en 

ditmaal bij de achterdeur, aangezien de 

voordeur stevig dicht zit, onvermijdelijk 

en noodzakelijk is. 

 

Recht tegenover recht 

De ABOP ziet zich daarbij voor een 

dilemma geplaatst. Streeft de bond 

volgens het werkprogramma enerzijds 

naar gelijke behandeling van vrouwen 

en mannen en naar opheffing van 

achterstanden voor vrouwen, anderzijds 

wordt gestreefd naar behoud van ver-

kregen rechtsposities. En deze twee 

zaken blijken, nadat lang gedacht is dat 

alle belangen te verzoenen zijn, niet 

samen te gaan. Mannen in het ABOP-

gezelschap, bang voor wijziging van de 

afvloeiingsvolgorde, beroepen zich op 

de ‘verkregen’ rechten, de vrouwen op 

de ‘gelijke’ rechten. Plotseling staat 

recht tegenover recht. Een nadere blik 

op de ‘verworven’ rechten leert ons heel 

wat. Ze zijn ontwikkeld in een tijd waarin 

het kostwinnersdenken allesoverheer-

send is. Toen zijn ook de kriteria, waar-

op deze rechten stoelen, tot ‘objektief’ 

verheven. Ik heb het dan over de tijd 

waarin vrouwen nog op de dag van hun 

huwelijk ontslagen worden of onder 

druk gezet om uren in te leveren ten 

gunste van mannelijke kostwinnende 

kollegaas. Een tijd, waarin pensioenen 

afgekocht worden en vrouwen ‘vrijwillig’ 

het onderwijs verlaten, omdat essenti-

ële voorzieningen als ouderschapsverlof 

en kinderopvang ontbreken. Een tijd 

waarin zij onmogelijk ‘objektief’ aaneen-

gesloten diensttijd kunnen opbouwen. 

Profiterend van de situatie, verwerven 

mannen zo hun rechten. 

 

Rechten van leerlingen 

Nu er toch rechten tegen elkaar afgewo-

gen worden, wil ik er nog een heel an-

der recht bijhalen. Namelijk het recht 

van leerlingen om gevormd te worden 

tot kritiese en aktieve burgers, die als 

individuen moeten kunnen funktione-

ren in de maatschappij. Ook dit zijn 

beginselen van de ABOP. Als onderwijs-

gevende ben je een voorbeeld voor je 

leerlingen en vertegenwoordig je de 

maatschappij. Voor veel leerlingen in 

het onderwijs ziet die maatschappij er 

langzamerhand wel héél vreemd uit. 
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Dat ik, als lerares, in negen van de tien 

gevallen op school met ”meneer” aan-

gesproken word, valt alleen nog een 

buitenstaander op. 

Wordt het langzamerhand niet eens tijd 

om de rechten van leerlingen, vooral die 

van meisjes, ook mee te laten wegen? 

Zij hebben recht op een objektief 

(hoewel ik dat al een eng woord begin 

te vinden!) beeld van de maatschappij. 

 

Zeer genuanceerd voorstel 

Voor de Algemene Vergadering van 

december 1988 bereidt het hoofdbe-

stuur van de ABOP een voorstel voor 

‘inzake positieve aktie bij ontslag’. Het 

beroept zich hierbij op het zesde punt 

van de resolutie ”Positieve Aktie”: 

’Indien op termijn van één à twee jaar 

blijkt dat positieve aktie bij benoeming 

de positie van vrouwen niet verbetert, 

(...), moeten alsnog maatregelen voor 

positieve aktie bij ontslag ontwikkeld 

worden.” Mijns inziens een zeer genu-

anceerd voorstel. De afvloeiingsvolgor-

de wordt niet gewijzigd. Wel wordt ingrij-

pen in bepaalde situaties mogelijk 

gemaakt. Daarbij behouden scholen en 

instellingen alle mogelijkheden om de 

noodzaak tot ingrijpen te vermijden en 

om de verworven rechten te bescher-

men door een effektief beleid bij aan-

name te voeren. 

Het voorstel van het hoofdbestuur heeft 

het niet gehaald. Voornoemd punt zes 

blijft daarmee echter recht overeind. De 

noodzaak om in bepaalde gevallen 

positieve aktie bij ontslag toe te pas-

sen, eveneens. 

 

Trudy Kerperien 

(lid bestuur ABOP-vrouwengroep) 
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