
    
 Hoofdkantoor 
 St.-Jacobsstraat 22 
 Postbus 2875 
 3500 GW  UTRECHT 
   
   
  

 1/2  

 

 

 

 

Leden Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

t.a.v. mevrouw drs. E. de Kler 

Postbus  20018  

2500 EA  DEN HAAG 

 
 
Datum 19-06-2018 Betreft debat 20 juni 2018 

Briefnr. 594538 RV/HP Onderwerp AOb-reactie op de kabinetsreactie 

Inlichtingen 06 22976637  cao primair onderwijs 

 

 

Nog € 600 miljoen nodig voor leraren basisonderwijs 

 

Geachte leden van de Vaste Commissie, 

 

De minister is verheugd over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao 

primair onderwijs, zo schrijft hij in zijn brief van 15 juni aan de Tweede Kamer. De 

loonstijging in dit akkoord is, zo schrijft de minister, onder andere mogelijk door de 

inzet van € 270 miljoen van dit kabinet. 

 

De AOb wijst er op dat de inzet van deze € 270 miljoen in de lerarensalarissen 

weliswaar in het regeerakkoord staat, maar dat dit geld in feite al is toegezegd door 

het vorige kabinet. Bovendien is er een voorwaarde aan gekoppeld: de versobering 

van de bovenwettelijke uitkeringen. Daaraan hebben de sociale partners in het 

onderwijs voldaan. 

 

Verder stelt de minister dat de salarisverhoging van leraren basisonderwijs in 2018 

zo’n 8,5 procent bedraagt. Dat percentage herkennen wij niet. In de cao is een 

loonsverhoging van 2,5 procent afgesproken. Verdere verhoging van de lonen is het 

gevolg van het – terechte - afschaffen van salarisschaal LA, die al jaren veel te laag 

is. En die laatste verhoging is gefinancierd met de € 270 miljoen, die dus al was 

toegezegd door het vorige kabinet. 

 

Het huidige kabinet heeft dus nog geen extra geld in de salarissen gestoken. Dat is 

echter wel hard nodig om de dreigende lerarentekorten terug te dringen. De AOb 

waarschuwt al jaren voor deze tekorten, en vond vorige maand ook de 

Onderwijsraad aan haar zijde. “Recent onderzoek toont een alarmerend beeld”, zo 

schrijft deze raad. In het primair onderwijs wordt in 2022 een tekort van 4100 fte 

verwacht, in 2027 zelfs 11.000 fte. 

 

Een van de belangrijkste oorzaken van het lerarentekort is het relatief lage salaris, 

zo schrijft ook de Onderwijsraad. “Leraren in het primair onderwijs hadden in 2015 

een 14 procent lager gemiddeld bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de 

marktsector.” Uit andere cijfers blijkt dat fulltimers boven de 35 jaar zelfs 30 tot 35 

procent minder verdienen dan in de markt. 
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De salarisverhoging die in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao is 

afgesproken, is dan ook een goed begin maar lang niet voldoende. Om de loonkloof 

met het voortgezet onderwijs te dichten en het lerarentekort af te wenden is nog  

€ 600 miljoen nodig. 

 

De AOb gaat daarom door met het voeren van acties, en roept het kabinet op om 

snel extra geld voor de salarissen in het basisonderwijs ter beschikking te stellen. 

Het begin is er, nu doorpakken. Zo niet, dan dreigt over tien jaar een tekort van 

elfduizend leerkrachten, wat desastreus zal zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Liesbeth Verheggen 

Voorzitter Algemene Onderwijsbond 

 

 

 


