Aan ouders van de CONOD-scholen
Borger, 14 november 2017
Betreft: onderwijsacties

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet zijn er vlak voor en tijdens de onderwijsstaking op 5 oktober jl. verschillende beloftes
gedaan door het nieuwe kabinet richting het onderwijs. Beloftes waar we blij mee zijn, maar het is
niet genoeg. Natuurlijk realiseren wij ons dat we niet de enige beroepsgroep zijn waar de
uitvoerenden aangeven dat de waardering in salaris achterblijft en de werkdruk te hoog is. En toch
vinden we dat er geld bij moet. Middels deze brief willen wij u uitleggen waar de schoen wringt.
De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in
maart 2017 een manifest opgesteld waarin 500 miljoen euro voor werkdrukverlaging en 900 miljoen
euro voor salarisverhoging werd geëist. Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet
500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op
10 oktober in het regeerakkoord anders. Voor 2018 is er slechts 10 miljoen
gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Concreet betekent dit € 6,66 per kind per jaar. Een
druppel op een gloeiende plaat. Het “beloofde” bedrag van 500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430
miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar. Dit is echt veel te laat, tegen die
tijd zullen er al bijna 5000 fulltime banen tekort zijn in het onderwijs. Dat betekent dat er in 2021
zo’n 115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen zitten. In 2025 zal dit getal zelfs al
opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen.
De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een groot verschil
(tot ruim 20%) is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO
(voortgezet onderwijs). Dit, terwijl we eenzelfde hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare
verantwoordelijkheden en taken hebben. Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten kiezen
voor het beroep leerkracht PO. Ook stappen er leerkrachten over van het PO naar het VO. Deze
ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede. Er ligt op dit moment een bedrag van 270
miljoen hiervoor. Een vergelijking: als je bij een kloof van 900 meter, een brug van 270 meter bouwt,
dan heb je niets aan de brug omdat je de kloof nog steeds niet over kunt steken. 900 miljoen euro is
het absolute minimum om de salarissen te repareren zodat we leerkrachten in de toekomst kunnen
krijgen en collega’s die het vak verlaten weten te behouden. Bovendien is deze 270 miljoen euro een
sigaar uit eigen doos: het blijkt te worden gekoppeld aan een verlaging van bovenwettelijke
uitkeringen. Concreet betekent dit dat het personeel niet tegemoet wordt gekomen om de
achterstanden in te lopen. Wij missen dan ook de vervolgstappen om de salarissen in het primair
onderwijs gelijk te kunnen trekken met die uit het voortgezet onderwijs.
Daar komt nog bij, dat 1 op de 4 leerkrachten in het primair onderwijs last heeft van burnoutklachten. De gemiddelde fulltime leerkracht werkt bijna 1 dag per week over. Ook deze
ontwikkelingen komen de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.

Lang bleef bovendien onduidelijk wat er gebeurt met het nog openstaande tekort van 500 miljoen
euro op de onderwijsbegroting, een erfenis van het vorige kabinet. Dit zou niet voor rekening komen
van het onderwijs, maar tegelijkertijd staat een bezuiniging ingeboekt van 183 miljoen euro voor het
‘doelmatiger besteden van onderwijsmiddelen’. Nog doelmatiger? De rijksvergoeding voor de
materiële instandhouding van scholen loopt inmiddels 43% achter bij de feitelijke kosten voor gas,

water, licht, onderhoud, boeken, ICT, schoonmaak en innovatie. Als klap op de vuurpijl werd op 7
november bekend dat het kabinet van deze 183 miljoen, toch weer 61 miljoen euro op het primair
onderwijs wil bezuinigen. Dit overschaduwt de extra investeringen die het kabinet doet om de
salarissen van leraren te verhogen en de werkdruk te verminderen.
Vandaar dat de partijen van het PO-front nieuwe acties aan hebben gekondigd op 12 december
2017, als minister Arie Slob niet voor 6 december toezegt 1,4 miljard euro uit te trekken voor het
onderwijs.
Het bestuur ziet de grote loyaliteit van onze leerkrachten richting de leerlingen, maar begrijpt ook
dat acties voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen broodnodig zijn om het
beroep van leerkracht PO voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Vandaar
dat wij begrip hebben voor onze leerkrachten, mochten zij besluiten om nogmaals te gaan staken.
Wij hopen dat voor u als ouders hetzelfde geldt. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze
kinderen.
Hoogachtend,

Jacqueline Mulder,
Directeur-bestuurder a.i.

