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Inzet CAO PO 2019   Utrecht, 3 december 2018     

Investeren in het primair onderwijs blijft noodzakelijk 

De kwaliteit van het primair onderwijs in Nederland is goed en dat willen we zo houden. Maar de 

kwaliteit staat onder grote druk. Het  lerarentekort in het primair onderwijs loopt  fors op naar ca. 

1300 fte in 2019,  in 2023 neemt het tekort toe naar ruim 4600 fte (bron: APPO Arbeidsmarktanalyse 

primair onderwijs 2018). Maar ook nu zijn er in een groot aantal regio’s al tekorten aan (onderwijs) 

ondersteunend personeel (OOP) en schoolleiders en dat breidt zich alleen maar verder uit.  

Door deze oplopende tekorten neemt ook de werkdruk verder toe. Het ziekteverzuim in het po is 

met 6,4%, fors hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,8% (bron: DUO oktober 2017)). Recentere 

cijfers worden dit najaar verwacht. Met de toename van zorgleerlingen, de te grote klassen en te 

weinig ondersteuning in de klas en in de school neemt de werkdruk en het ziekteverzuim verder toe. 

Hierdoor komt de kwaliteit van het onderwijs in het geding. Ondanks de extra jaarlijks oplopende 

middelen uit het werkdrukakkoord zien we de werkdruk vooralsnog alleen maar toe- in plaats van 

afnemen. 

Dat betekent nu investeren in het primair onderwijs, niet alleen in het verminderen van de werkdruk, 

maar ook investeren in het wegwerken van de achterstand in salarissen. Het grootste deel van de 

huidige schoolleiders was ooit leraar. Wij zien nu al de doorstroom stagneren als gevolg van de 

recent afgesproken hogere salarissen voor leraren. Wij willen toe naar een aantrekkelijke sector 

waarin professionals met plezier werken, waar een carrièreperspectief is en de kwaliteit van het 

onderwijs hoog blijft.  

Door de recente verhoging van de lerarensalarissen (met behulp van nieuwe functiebeschrijvingen) is 

een eerste stap gezet naar het verkleinen van de kloof met het VO. De salarissen lopen echter nog 

steeds achter op de salarissen in het VO en de marktsectoren. Niet alleen leraren zorgen voor goed 

onderwijs, dat doen zij samen met de schoolleiders en het OOP. Zowel schoolleiders als het OOP 

verdienen ook een eerlijk salaris. 

CNV Onderwijs geeft om die reden haar inzet voor de nieuwe cao PO voor deze groepen 

werknemers apart weer:   

Inzet voor schoolleiders 

 Geactualiseerde functiebeschrijvingen zijn noodzakelijk om in de cao PO 2019 te komen tot 

een passende waardering en salariëring; 

 Salarisontwikkeling is noodzakelijk. De huidige tekorten van schoolleiders nemen in volle 

vaart toe als nu niets gedaan wordt aan een inhaalslag op de salarisontwikkeling. CNV 

Onderwijs zet in op een salarisstijging vergelijkbaar met de salarisstijgingen van leerkrachten 

uit de vorige en huidige cao ronde; 

 De huidige toelage op BRINnummer niveau opnemen in het structureel salaris; 

 Werkdruk is een groot probleem. Om de werkdruk enigszins tegen te kunnen gaan willen wij 

afspreken: 1 FTE schoolleiding op 10 FTE; 
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 Er is nu een salariskloof met het VO. Voor de langere termijn is het zinvol om het functie- en 

loongebouw van schoolleiders sector overstijgend te organiseren. 

 

Inzet voor het (onderwijs) ondersteunend personeel 

Het OOP in het PO kent een grote diversiteit aan functies. Met het OOP wordt hier bedoeld alle 

functies die ondersteunend werken in het primaire proces. Geactualiseerde functiebeschrijvingen 

zijn noodzakelijk om te komen tot een passende waardering en salariering;  

 De functiebenamingen onderwijs- en klassenassistent en leraarondersteuner wijzigen in 

pedagogisch didactisch medewerker met verschillende niveaus; 

 In het OOP nemen de tekorten toe en ook voor hen moet een inhaalslag gemaakt worden op 

de salarisontwikkeling; 

 Afschaffen van schaal 1; 

 Centen in plaats van procenten. 

 

Inzet voor leraren 

 Het verkleinen van de salariskloof met het VO staat voorop. Dat kan alleen met extra geld en 

blijft onderdeel van de cao-onderhandelingen; 

 Opnemen in de cao dat de extra 40 uur voor startende leerkrachten niet gebruikt mag 

worden voor het opdragen van extra taken; 

 Een gefaseerde vermindering van het aantal lesuren per week van 25 naar 20 uren; 

 Een gezamenlijke lobby om het gemiddeld aantal uren verplichte onderwijstijd voor 

leerlingen over acht schooljaren, nu 940 uur, te verlagen. 

 

Inzet op onderwerpen 

Een eerlijk salaris en carrièreperspectief in een actueel functie- en loongebouw 

CNV Onderwijs wil toe naar één actueel en rechtvaardig functie- en loongebouw dat recht doet aan 

de huidige tijd en de bijbehorende competenties voor álle werknemers in het PO, dus ook voor 

schoolleiders en OOP-ers. Dat kan alleen wanneer er allereerst een soortgelijk traject ingezet wordt 

zoals voor de leraren. Door nu ook de functiebeschrijvingen van deze beide groepen te laten 

actualiseren en te herwaarderen, langs dezelfde weg als nu voor de leraren is uitgevoerd. Alleen door 

eerst nieuwe objectieve functiebeschrijvingen te laten maken en deze objectief te laten 

herwaarderen, ontstaat een actueel en eerlijk functie- en loongebouw met een passende waardering 

en salariëring.  

Daar hoort ook bij dat de laagste OOP-salarisschaal afgeschaft wordt en dat de huidige toelage van 

schoolleiders, op BRINnummer niveau, opgenomen wordt in het salaris en dus niet apart uitgekeerd 

wordt. Op termijn willen we ook onderzoeken in hoeverre functiebeschrijvingen en loonschalen voor 

schoolleiders over de onderwijssectoren heen afgesproken kunnen worden, dan wel gelijke 

afspraken in alle onderwijssectoren. 
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Looneis 

Voor 2019 wordt een contractloonstijging in de markt (CLS) verwacht van 2,9% (bron: MEV 2019). 

CNV Onderwijs wil een generieke salarisverhoging van 3% boven de CLS, waardoor een inhaalslag 

gemaakt kan worden ten opzichte van het VO en marktsectoren.  

Dat betekent voor 2019 een salarisverhoging van 5,9% met een bodembedrag van 120 euro bruto. 

Deze salarisverhoging wordt integraal toegepast op de sociale zekerheidsrechten en werkt door in de 

hoogte van alle (bovenwettelijke) uitkeringen. CNV onderwijs wil daar bovenop een bedrag ter 

hoogte van 2,5 % van de loonsom die bestemd kan worden voor de aanpassing van het loongebouw.  

Minder werkdruk 

CNV Onderwijs wil afspraken maken die mede leiden naar een verlaging van de werkdruk van alle 

werknemers. Zo willen wij een (gefaseerde) vermindering van het aantal lesuren, van 25 naar 20 uur 

per week als basisnorm. Hierdoor krijgen alle werknemers de tijd voor hun primaire taak, namelijk 

het verzorgen van goed onderwijs. Ook willen wij heldere afspraken over de norm voor het voor- en 

nawerk (de opslagfactor). Zo komt er voldoende tijd en ruimte voor professionalisering, ontwikkeling 

van onderwijs en overige activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.  

De verplichte onderwijstijd voor leerlingen in Nederland  behoort tot de hoogste van Europa. Dat is 

nu in acht jaren ten minste 7.520 uur onderwijstijd, gemiddeld 940 uur per schooljaar. CNV onderwijs 

wil het aantal uren verplichte onderwijstijd voor leerlingen over acht jaren verminderen van 25 naar 

20 lesuren per week. Hierdoor ontstaat meer niet-les-gebonden tijd, krijgt het team meer ruimte en 

minder werkdruk. 

Niet alleen de leraren en het (onderwijs) ondersteunend personeel, maar ook schoolleiders hebben 

te maken met een hoge werkdruk. Ook voor deze groep werknemers willen wij afspraken maken om 

de werkdruk te verlagen, dan wel tegen te gaan. Door afspraken te maken over de ratio schoolleiding 

het aantal werknemers. 

Professionalisering 

CNV Onderwijs wil dat er nu vaart wordt gemaakt met de verdere professionalisering in het primair 

onderwijs. Wij gaan uit van de zelfbewuste professional die in staat gesteld wordt om zijn 

professionele ruimte te krijgen en zelf in te delen. Met het werkverdelingsplan, dat met ingang van 

het schooljaar 2019-2020 ingevoerd wordt, is een eerste stap gezet. Op schoolniveau bepalen 

collega’s met elkaar hoe het werk op de school verdeeld wordt. Ook het zelf bepalen waar de niet 

tijd- en plaatsgebonden werkzaamheden uitgevoerd worden en hoe werk en privé gecombineerd 

wordt is hier onderdeel van. 

In de cao is veel verantwoordelijkheid en beslisbevoegdheid bij de P(G)MR-en neergelegd, en straks 

ook de instemming op het werkverdelingsplan. Dit betekent dat zij voldoende faciliteiten in tijd en 

geld moeten hebben om zich professioneel op te kunnen stellen. Wij willen het huidige budget dat in 

2007 is afgesproken (zowel in tijd als geld) verhogen, zodat P(G)MR-en in staat gesteld worden die 

verantwoordelijkheden te kunnen nemen.  

Ook willen wij dat iedere werknemer het recht krijgt op 500 euro scholingsbudget per schooljaar. Dit 

scholingsbudget kan maximaal drie jaar gespaard worden.  
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Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en duurzaam inzetbaarheid 

CNV Onderwijs wil afspraken maken waarmee in de verschillende levensfases ingespeeld kan worden 

op de individuele behoefte.  

Voor het behoud van arbeidsvreugde en kwaliteit is het noodzakelijk dat personeelsbeleid aansluit bij 

de verschillende levensfasen van de werknemer. Dat het aansluit bij de bekwaamheden en 

ervaringen van de werknemer. Iedere werknemer moet in dat kader beschikken over een 

substantieel budget om naar eigen keuze in te kunnen zetten tijdens een zelf te kiezen periode in zijn 

werkzame leven. Dat budget kan de werknemer inzetten voor bijvoorbeeld zorgtaken, studie, etc.  

Het persoonlijk budget is een instrument waarmee werknemers eigen keuzes kunnen maken over 

hoe zij hun duurzame inzetbaarheid kunnen vergroten. CNV Onderwijs signaleert dat in de praktijk 

belemmeringen opgeworpen worden. 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 dit duidelijker opnemen in de cao. 

Extra budget voor startende leerkrachten 

CNV Onderwijs wil in de cao definiëren dat de extra tijd van 40 uur (naast de 40 uur duurzaam 

inzetbaarheid) niet mag worden gebruikt voor het opdragen van extra taken.  

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 seniorenbeleid. Daarbij kan onder andere de inzet van een generatiepact 

betrokken worden. Over de verschillende mogelijkheden waarop een generatiepact ingezet kan 

worden willen wij duidelijke afspraken maken. 

Naar een leesbare cao PO 

CNV Onderwijs wil een leesbare cao PO. Dat kan allereerst door wat wettelijk geregeld is, niet meer 

in de cao tekst op te nemen. Een aantal  bijlagen, zoals de ZAPO, WOPO en WMS ook niet meer in de 

cao tekst opnemen, maar als aparte bijlage uitbrengen en daar naar verwijzen. Wij willen ook 

afspraken maken om de cao-teksten te herschrijven, zodat uiteindelijk een leesbare cao tot stand 

komt. 

Reiskosten en facultatief verlof 

In de cao zijn de vergoedingen voor woon-werkverkeer en reiskosten voor het werk beperkt. In de 

cao zijn deze vergoedingen op basis van beperkte afstanden opgenomen. CNV Onderwijs wil de 

afstanden die voor vergoeding in aanmerking komen en de vergoeding zelf, voor alle werknemers 

verhogen. Dat is dus ook voor invallers die of tijdelijk in dienst zijn of in dienst van derden. Het gaat 

ook om werknemers die binnen een groot schoolbestuur op verschillende locaties werken of een 

grote reisafstand woon-werk hebben. Daarnaast is nog steeds in de cao opgenomen dat werknemers 

gedurende 10 maanden recht hebben op de vergoeding woon-werk. Sinds de 40-urige werkweek 

ingevoerd werd, loopt het verlof van werknemers niet meer gelijk met onder andere de 

zomervakantie van de leerlingen en is deze regeling achterhaald. CNV Onderwijs wil de vergoeding 

verhogen van 10 naar 11 maanden. 

In de cao is het recht op facultatief verlof niet meer opgenomen. Wij krijgen te veel klachten dat 

werknemers een verlofdag wordt onthouden voor het bijwonen van bruiloften van goede vrienden, 

niet directe naaste familieleden, etc. Wij willen het recht op dit verlof in de cao (weer) opnemen. 


