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Inleiding 

 

De cao 2019 en verder volgt op een cao (cao-po 2018-2019) waarin een aantal grote 

stappen zijn gezet met betrekking tot een verhoging van de salarissen voor leraren. Met 

name het feit dat voor alle leraren met ingang van september een nieuwe functie is gaan 

gelden heeft tot een flinke salarisstijging geleid. De basis hiervoor is gevonden in een 

analyse van de werkzaamheden zoals die vandaag de dag door leraren worden verricht. 

Nu we in beeld hebben gebracht dat de functies van de leerkracht qua waardering niet 

onderdoen voor die van de leraar in het VO is het dan ook van groot belang dat de 

beslissende stap in het dichten van de salariskloof gezet gaat worden.  

De complexiteit in de klas is in alle opzichten toegenomen en dit heeft ook zeker gevolgen 

voor de werknemers die dit proces ondersteunen. In het onderhandelaarsakkoord van de 

cao-po 2018-2019 is daarover het volgende over opgenomen: Er wordt onderzocht of een 

actualisatie van de functieomschrijvingen van het ondersteunend personeel nodig is. Voor 

de FvOv betreft dit in het bijzonder de logopedisten. Het uitgangspunt daarbij is dat zij een 

beloning dienen te ontvangen die rechtdoet aan de zwaarte van hun werkzaamheden in 

vergelijking tot de nieuwe leraarsfuncties. Datzelfde geldt ook voor de begeleiders, 

ongeacht of zij benoemd zijn (of worden) in een L-functie of een OOP-functie.   

Ten slotte is er in het onderhandelaarsakkoord een afspraak opgenomen over het 

werkverdelingsbeleid dat gaat gelden vanaf uiterlijk 1 augustus 2019. In de scholen wordt 

daar op dit moment al hard aan gewerkt. Met de al eerder beschikbare gestelde middelen 

en de middelen die vanaf 2022 beschikbaar zullen komen hopen we dat hiermee een 

belangrijke stap voorwaarts wordt gezet in de bestrijding van de werkdruk in het Primair 

Onderwijs. 

 

 

Loon en looptijd van de cao 2019 en verder 

 

Het heeft de voorkeur van de FvOv om een cao te sluiten voor een langere periode dan 

de gemiddelde lengte van de afgelopen jaren te weten een kalenderjaar. Daarbij denken 

we aan een periode van twee jaar. Echter de afgelopen jaren is dat niet mogelijk gebleken 

omdat de beschikbare referentieruimte van de overheid een onzekere factor is gebleken 

(nullijn).  
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In de jaren van economische voorspoed denken we dat het mogelijk moet zijn een cao 

met een acceptabele loonparagraaf overeen te komen voor een langere periode. Hierbij 

zetten we als FvOv in op een 2-jarige cao met een generieke loonstijging van 6%.  

Daarnaast willen we de salariskloof met het VO dichten. Het is van groot belang deze stap 

te zetten als onderdeel van de maatregelen om het lerarentekort te bestrijden. Concreet 

stellen we voor om de salarisschalen gelijk te trekken met die van het VO en daarnaast het 

aantal treden in de salarisschaal te verlagen naar 12, eveneens overeenkomstig de lengte 

van de schalen in het VO 

 

 

Actualisatie van de functies van het onderwijsondersteunend personeel 

 

Voor de FvOv is het duidelijk, de toegenomen complexiteit van het onderwijs raakt niet 

alleen de groepsleerkracht maar heeft ook zeker zijn uitwerking op de functies van het 

onderwijsondersteunend personeel. Door de eenzijdige focus op de leraarsfuncties is er in 

het functiebouwwerk een onbalans ontstaan, de ontstane situatie doet geen recht aan de 

inhoud van de onderwijsondersteunende functies. Daarom pleiten we ervoor om analoog 

aan het proces zoals dat is gelopen bij de actualisatie van de functies van de leraren, in 

nauwe samenspraak met de beroepsgroepen, de huidige beschrijvingen tegen het licht te 

houden. De uitkomst hiervan zal op de scholen moeten leiden tot een aanpassing van de 

functies en de bijbehorende inschaling van het OOP. 

 

  

De inzet van vakleerkrachten  

 

Het is een heuglijk feit dat er weer vaker wordt gekozen voor de inzet van vakleerkrachten. 

Het heeft de voorkeur van de FvOv dat vakleerkrachten in dienst worden genomen door 

een PO-bestuur. Bij de inzet van vakleerkrachten komt het echter regelmatig voor dat zij 

worden ingehuurd bij een derde partij en niet door PO-bestuur in dienst wordt genomen 

Helaas is ook de praktijk dat deze inzet nogal eens plaatsvindt onder slechtere voorwaarden 

(lager salaris en een fors grotere inzet op de lestaak) dan voor de overige leerkrachten 

gelden. Ondanks het feit dat dit in strijd is met de cao-po en wetgeving wil de FvOv in de 

cao een bepaling laten opnemen die expliciet duidelijk maakt dat een ingehuurde 

vakleerkracht recht heeft op vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als die voor de overige 

leerkrachten gelden. 

 

   

Professionalisering 

 

Professionalisering is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs maar staat onder 

druk door de hoge werkdruk die de werknemers in de sector ervaren. Voor wat betreft het 

terugdringen van de werkdruk zijn de eerste stappen gezet en zullen er in de komende tijd 

nog meer volgen, waarbij het volledige budget voor werkdrukverlaging (430 miljoen) pas in 

2022 beschikbaar zal zijn.  
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Professionalisering is een te belangrijk onderwerp om dit tot 2022 te laten rusten. Daarom 

willen we als FvOv een volgende stap in dit dossier zetten. We stellen voor om de budgetten 

als een individueel budget in de cao op te nemen (€500 voor een fulltimer, parttimers naar 

rato met een minimum van €250) en daarnaast voor wat betreft de naar rato bepaling een 

ondergrens van 1 uur per week op te nemen zodat ook werknemers met een kleinere 

werktijdfactor in staat zullen worden gesteld om zich te professionaliseren. 

 

 

Generatiepact  

 

Personeel minder laten werken in een periode van tekorten lijkt een niet logische keuze. 

Maar een regeling als het Generatiepact kan juist voor de oudere werknemer het verschil 

betekenen in de keuze tussen stoppen met werken of voor minstens de helft blijven werken. 

Dat ook in een tijd waarin aan de ene kant in korte tijd de BAPO-regeling is afgeschaft en 

aanspraken op een seniorenregeling zijn gehalveerd terwijl in de tussentijd ook de AOW-

leeftijd in een strak tempo omhoog is gegaan.   

Daarom willen we een afspraak maken in de cao over het recht om gebruik te maken van 

een generatiepactregeling voor werknemers vanaf 62 jaar. Voor een periode van 

maximaal 3 jaar kan een werknemer, voorafgaand aan ontslag, gebruikmaken van een 

regeling die ten opzichte van de huidige werktijdfactor bestaat uit 50% werken tegen een 

salaris van 75% en een pensioenopbouw van 100% voor een periode van maximaal drie 

jaar. Na deze drie jaar eindigt het dienstverband 

 

 

Voortschrijdend inzicht 

 

De FvOv behoudt zich het recht voor om gedurende het cao-proces op basis van 

ontwikkelingen nieuwe elementen in het overleg in te brengen.  

 

 

Zeist, 26 november 2018 


