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Ultimatum primair en voortgezet onderwijs 2020

Geachte heer Slob,
In de afgelopen jaren hebben CNV Onderwijs en de Federatie van
Onderwijsvakorganisaties samen met andere onderwijsorganisaties bij u
voortdurend aandacht gevraagd voor de toenemende personeelstekorten, de hoge
werkdruk en de steeds grotere kwaliteitsproblemen in het primair en voortgezet
onderwijs.
Tijdens de kabinetsformatie in 2017, bij het opstellen van het regeerakkoord van
10 oktober 2017 en sinds het aantreden van het kabinet hebben wij u vele malen
benaderd om tot een structurele oplossing te komen voor de structurele problemen
in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarin zijn wij gesteund door
massale stakingsacties in het primair en voortgezet onderwijs, die breed gesteund
werden door andere organisaties van binnen en buiten het onderwijs.
Wij zien dat als gevolg daarvan de spanningen in de scholen steeds hoger oplopen,
dat het ziekteverzuim stijgt, steeds meer personeel de sector verlaat, dat lessen
uitvallen en leerlingen naar huis gestuurd worden en dat de lerarentekorten de al
bestaande werkdruk van het overblijvende personeel aanzienlijk verhogen.
Verder wordt er in de sectoren primair en voortgezet onderwijs ook nog een
doelmatigheidskorting van totaal 108 miljoen euro doorgevoerd.
Dit alles is een grote bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs.
Alleen voor de sector primair onderwijs is in de nadagen van kabinet Rutte II voor
lerarensalarissen 270 miljoen euro beschikbaar gesteld. In het regeerakkoord van
Rutte III is 450 miljoen euro opgenomen voor de aanpak van werkdruk in het
primair onderwijs. Dit was een goede eerste stap voor het primair onderwijs, maar
onvoldoende om de structurele problemen waar deze sector momenteel mee kampt
structureel op te lossen. Bovendien worden de werkdrukproblemen verergerd door
het toenemende lerarentekort.
Voor het voortgezet onderwijs is er in het regeerakkoord geen extra structureel
geld gekomen om de werkdruk aan te pakken. Terwijl het al decennialang bekend
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is: leraren in het voortgezet onderwijs hebben in vergelijking met hun buitenlandse
collega’s volle klassen en draaien veel meer lesuren.
Eind oktober 2019 is er incidenteel geld beschikbaar gekomen voor het
verminderen van de werkdruk en de aanpak van de tekorten aan
onderwijspersoneel in de periode 2019- 2021. Het gaat om 459,5 miljoen euro, dat
grotendeels incidenteel beschikbaar is. Over de besteding van deze extra middelen
hebben wij goede afspraken kunnen maken in een convenant. Via de cao’s in het
primair en voortgezet onderwijs proberen wij te bevorderen dat deze middelen zo
snel mogelijk op de scholen en bij het onderwijspersoneel terecht komen. Voor de
sector primair onderwijs is dat inmiddels gelukt.
In het convenant hebben wij reeds uitgesproken dat deze overwegend incidentele
middelen voor 2020 en 2021 door ons positief worden gewaardeerd, maar onze
wensen, zoals het op 4 juli 2019 bij u neergelegde noodpakket, onverlet laten.
Vanuit het uitgangspunt dat structurele problemen vragen om structurele
oplossingen. Daarom hebben wij op 6 november 2019 opnieuw gestaakt.
Ondanks het feit dat u de grote problemen in het primair en voortgezet onderwijs
onderkent, heeft u aangegeven dat u in deze kabinetsperiode niet bereid bent om
structureel extra te investeren in het primair en voortgezet onderwijs. Dat spijt ons
zeer.
Voor de huidige en toekomstige medewerkers in het primair en voorgezet onderwijs
is een nieuw wenkend perspectief nodig. Wij eisen daarom structurele extra
investeringen in het primair en voortgezet onderwijs, die moeten leiden tot een
aantrekkelijke sector om in te blijven en te gaan werken. Dat is nodig voor de
toekomst van onze kinderen en voor de toekomst van Nederland.
In het verlengde van wat wij reeds meerdere malen bij u hebben neergelegd, eisen
wij structurele extra investeringen in het primair en voortgezet onderwijs, die het
cao-partijen mogelijk maken om in een nader met u af te spreken fasering de
volgende doelen te realiseren:
•

•

•

•

•

•

Een substantiële, structurele verbetering van het salaris en het
carrièreperspectief voor leraren, schoolleiders en het onderwijsondersteunend
personeel in het primair en voortgezet onderwijs.
Het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs voor
al het onderwijspersoneel. Daarvoor is in ieder geval een bedrag van
structureel 560 miljoen euro nodig.
Een intensivering en versnelling van de maatregelen ter vermindering van de
werkdruk in het primair onderwijs, met een minimaal bedrag van structureel
96 miljoen euro.
Een lessenreductie in het voortgezet onderwijs, met als einddoel een maximale
lestaak van 20 lessen van 50 minuten per week. Voor de eerste stap met een
lessenreductie van 1 uur is in ieder geval een structureel bedrag van 220
miljoen euro nodig.
Op maat gesneden arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs, gericht op
het tegengaan van de kansengelijkheid van leerlingen in
achterstandsgebieden. Daarvoor is in ieder geval een structureel bedrag van
90 miljoen euro nodig.
Het schrappen van de doelmatigheidskortingen, ten bedrage van 61 miljoen
euro voor het primair onderwijs en 47 miljoen euro voor het voortgezet
onderwijs.

Indien wij voor maandag 13 januari 2020 om 10.00 uur van u geen schriftelijke
reactie hebben ontvangen, waaruit blijkt dat u bereid bent aan deze eis tegemoet
te komen, zijn wij dan helaas genoodzaakt om onze leden in het primair en
voortgezet onderwijs op te roepen om deel te nemen aan collectieve acties op
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donderdag en vrijdag 30 en 31 januari 2020. Deze stakingsdagen zullen separaat
worden aangezegd.
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