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Investeren in voortgezet onderwijs loont!  
  De prestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn goed. Veel leraren, 
onderwijsondersteuners en schoolleiders werken met plezier. Maar er zijn ook grote zorgen. Over de 
stijgende werkdruk, steeds grotere klassen en het gebrek aan ondersteuning in en rond de klas. Over 
het groeiende lerarentekort. Dit alles tegen de achtergrond van de torenhoge verwachtingen van de 
samenleving en politiek: meer maatwerk en gepersonaliseerd leren, gebruik van digitale leermiddelen 
en aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen. De druk op het personeel in het voortgezet 
onderwijs loopt op. Daar moet een eind aan komen door te investeren in een serieuze verlaging van 
de werkdruk en een aantrekkelijk en wervend salaris- en carrièreperspectief voor iedereen die in het 
voortgezet onderwijs werkt. Blijven investeringen uit dan gaat dat ten koste van de kwaliteit van het 
onderwijs.  
 
Minder werkdruk 
CNV Onderwijs wil de tijd die leraren direct en indirect besteden aan het uitvoeren van hun primaire 
taak: het verzorgen van onderwijs duidelijk begrenzen. Wij zijn ervan overtuigd dat een verlaging van 
de uren die leraren lesgeven positieve effecten heeft. Niet alleen wordt de werkdruk verlaagd, maar er 
komt ook ruimte voor de ontwikkeling van onderwijs(materiaal), professionalisering en andere 
activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. 
Er moet een basisnorm komen voor het aantal uren dat leraren aan het primaire proces besteden. 
Onze ambitie is uiteindelijk te komen tot een week met 20 lessen (17 klokuren), verhoogd met 
een vaste norm voor voorbereiding en nawerk. Op schoolniveau is afwijking -binnen vastgestelde 
marges- mogelijk om daarmee recht te doen aan de eigenheid van de school(organisatie). Iedere 
leraar moet onder alle omstandigheden het recht hebben te kiezen voor de basisnorm.  
 
Wij willen afspraken maken over de manier waarop en het tempo waarin wij onze ambitie gaan 
realiseren. In de volgende cao moet daarnaast een eerste, betekenisvolle stap worden gezet, waarbij 
wij willen komen tot een basisnorm die gebaseerd is op maximaal 23 lessen van 50 minuten per week.  
Daarnaast wil CNV Onderwijs spreken over de mogelijkheden om de grootte van de klassen en 
groepen te beperken en de wijze waarop en voorwaarden waaronder de werkdruk van leraren kan 
worden verminderd door extra inzet van OOP.  
 
Werkdruk in het voortgezet onderwijs beperkt zich zeker niet alleen tot leraren. Dit geldt evenzeer voor 
het OOP en ook voor schoolleiders. Daarbij zijn de oorzaken van werkdruk verschillend. Wij willen 
afspraken maken over oplossingen die ook voor deze groepen daadwerkelijk bijdragen aan 
vermindering van de werkdruk.  
 
Een aantrekkelijk salaris en carrièreperspectief  
CNV Onderwijs wil een met de markt concurrerend en wervend salaris en salarisperspectief in het 
voortgezet onderwijs. Wij vragen een generieke salarisverhoging die recht doet aan de salarissen in 
de markt en willen ook een inhaalslag maken.  
Voor 2018 betekent dit een loonstijging van 3,5%. Om ook lagere inkomenscategorieën te laten 
profiteren van een salarisverhoging hanteren wij daarbij een minimale verhoging (“bodem”) in 
euro’s zodat ook de laagste salarisschalen een substantiële verhoging ontvangen.  
Wij willen spreken over de inzet van de functiemix om daarmee een aantrekkelijk carrièreperspectief 
te bieden voor leraren die in het onderwijs (gaan) werken.    
 
Voor het OOP willen wij afspraken over de actualisatie van het functiebouwwerk en de mogelijkheden 
om invulling te geven aan hun loopbaan. Dit in vervolg op het onderzoek dat cao-partijen in 2016 
hebben uitgevoerd.  
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Verder willen wij in dit verband ook spreken over het salarisgebouw. Het is nodig om dit transparanter 
en consistenter te maken.   
 
 
Levensfasebewust personeelsbeleid uitvoeren en vers terken  
  

• Persoonlijk budget  
 Het persoonlijk budget is een instrument waarmee werknemers eigen keuzes kunnen maken en hun 
duurzame inzetbaarheid kunnen vergroten. CNV Onderwijs signaleert helaas dat in de praktijk 
belemmeringen worden opgeworpen. Teveel scholen beperken de in de cao neergelegde 
keuzevrijheid van werknemers door schoolspecifieke afspraken of moedigen uitbetaling of opsparen 
aan. CNV Onderwijs vindt het van belang dat werknemers keuzevrijheid hebben en houden over hun 
persoonlijk budget en niet worden beperkt in de inzet daarvan. Wij willen hierover duidelijke afspraken 
maken.  
 

• Lesreductie voor starters 
CNV Onderwijs wil in de cao definiëren dat de extra tijd voor lesvoorbereiding niet mag worden 
gebruikt voor het opdragen van extra taken en afspraken maken over de manier waarop deze 
bepaling wordt gehandhaafd. Het komt helaas te vaak voor dat de cao-bepaling niet correct wordt 
toegepast en dat starters hierop geen actie (durven) ondernemen.  
 

• Seniorenbeleid 
De stijgende pensioenleeftijd maakt het van groot belang dat extra aandacht wordt besteed aan de 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de laatste fase van hun carrière.  
CNV Onderwijs wil dan ook afspraken maken over schoolspecifiek seniorenbeleid met daarbij 
behorend budget. Daarbij kan de inzet van een generatiepact worden betrokken. Over de manier 
waarop een generatiepact kan worden ingezet willen wij duidelijke afspraken maken.  
 
Professionalisering en ontwikkeling  
 
CNV Onderwijs wil waarborgen dat werknemers daadwerkelijk gebruik kunnen maken van het 
persoonlijk basisrecht in uren en geld. In veel scholen mogen lessen niet uitvallen en moeten leraren 
zelf voor vervanging zorgen. OOP-ers worden niet vervangen en moeten het werk de volgende dag 
inhalen. CNV Onderwijs wil afspraken maken die scholen een prikkel geven om hun werknemers in 
staat te stellen hun basisrecht te gebruiken.  
 
Voor het basisrecht in uren willen wij een vloer van 40 uur per jaar in verband met de invoering van 
het lerarenregister.  
 
Duurzame flex  
  
CNV Onderwijs kiest voor duurzame arbeidsrelaties waarbij werknemers zoveel mogelijk werk- en 
inkomenszekerheid (loon, sociale zekerheid en pensioenen) hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat met 
duurzame arbeidsrelaties de kwaliteit van het onderwijs wordt gediend. Werknemers die werk- en 
inkomenszekerheid hebben, zijn in staat hun volle inzet te geven aan hun taak. Hoe duurzamer de 
arbeidsrelatie is, hoe minder de continuïteit van het onderwijs wordt verstoord en hoe minder de vaste 
werknemers extra worden belast.  
 
Wij willen spreken over duurzame arbeidsrelaties onder de paraplu van de cao, waarmee een eerlijk 
speelveld voor werkgevers op sectoraal niveau onderling én met private intermediairs, wordt 
gewaarborgd. Denk daarbij aan (meer) samenwerking tussen besturen waarmee flexibele werknemers 
de zekerheid krijgen dat de cao integraal wordt toegepast én voorzien wordt in de behoefte van 
besturen aan flexibiliteit. Daarnaast willen wij dat bij inhuur van personeel buiten de cao dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor vast personeel.  
 
Diversen 
 
CNV Onderwijs wil de vergoeding voor BHV verhogen naar €25 euro per maand. 


