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Een initiatief van de
Algemene Onderwijsbond en
vakblad HJK
(De wereld van Het Jonge Kind)
Het volledige programma en de
mogelijkheid om in te schrijven
zijn in het najaar te vinden op
www.aob.nl.
AOb-leden en HJK-abonnees betalen
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AOB-ONDERHANDELAAR EUGENIE STOLK

‘We hebben er het
maximale uit gehaald’
Een forse salarisverhoging, een eenmalige
uitkering en inspraak van leraren en
ondersteuners bij de verdeling van het werk op
school: Eugenie Stolk van de AOb is tevreden
met de nieuwe cao. Maar acties blijven nodig.
“De salariskloof met het voortgezet onderwijs
is nog niet gedicht.”

H

oe ziet dat er
eigenlijk uit, zo’n caoonderhandeling?
“Je zit in een zaaltje aan tafel met
vijftien mensen: vertegenwoordigers van de werkgevers en de verschillende vakbonden. Ieder legt
zijn eigen accenten en heeft zijn
eigen agenda. Dat is soms best lastig.”
Duurden de
onderhandelingen lang?
“De onderhandelingen duren soms
meer dan een jaar, maar dit keer
waren we er al na vier maanden
uit. Want we hadden met acties en
demonstraties 270 miljoen euro
losgekregen bij het vorige kabinet, voor verhoging van de lerarensalarissen. En de vakbonden en
werkgevers wilden dit geld zo snel
mogelijk op de werkvloer terecht
laten komen. Het was hoog tijd om
leerkrachten eindelijk de waardering te geven waar ze recht op hebben.”

Waar ben je het meest blij mee, in de cao?
“Dat we naast de algehele loonsverhoging van
2,5 procent de laagste salarisschaal voor leerkrachten helemaal hebben kunnen schrappen.
In feite gaan alle leerkrachten van salarisschaal
LA naar LB, die voortaan schaal L10 heet. Dat
was een lang gekoesterde wens – en een fantastisch resultaat.”
En wat heb je binnengehaald voor de
ondersteuners en schoolleiders?
“Ook voor ondersteuners en schoolleiders hebben we het maximale eruit gehaald: de salarisverhoging van 2,5 procent geldt ook voor hen, en
ook zij kregen, net als leerkrachten, in oktober
een eenmalige uitkering van 750 euro.
Verder hebben we met de werkgevers afgesproken dat we de functieomschrijvingen van het
onderwijsondersteunend personeel en directies
tegen het licht gaan houden. Passen die papieren omschrijvingen nog wel bij het werk dat de
oop’ers en directies uitvoeren? En loopt het salaris in de pas bij wat er buiten het onderwijs voor
dit werk wordt betaald? Dat gaan we onderzoeken, en dan proberen we daar in de volgende
cao afspraken over te maken. Dat staat voor die
cao-ronde hoog op onze lijst. ”
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Wat is er afgesproken over de
werkdruk?
“Schoolteams krijgen een grote rol
bij het verdelen van het werk. Dat
gebeurde de afgelopen maanden
al bij het verdelen van het geld dat
elke school kreeg om de werkdruk
te verminderen. Die zeggenschap
op teamniveau bevalt goed, dus
die lijn hebben we doorgetrokken.
In de nieuwe cao besluit het team
bijvoorbeeld over hoeveel lesuren
iedereen wordt ingezet, en over
hoeveel uur je op school aanwezig
moet zijn.”
En nu moet je alweer
gaan onderhandelen.
“De huidige cao heeft een korte
looptijd: tot 1 maart 2019. We wilden ons niet voor een langere termijn vastleggen, want we eisen
nog steeds geld van het kabinet.
De loonkloof met het voortgezet onderwijs is immers nog niet
gedicht. Als we het vak van leraar
aantrekkelijk willen houden en
grote lerarentekorten willen voorkomen, moeten we leerkrachten in
het basis- en voortgezet onderwijs
hetzelfde gaan betalen. Er is nog
600 miljoen euro van het kabinet
nodig om dat voor elkaar te krijgen. En extra geld voor oop’ers en
schoolleiders is ook echt nodig.
Daar blijven we actie voor voeren.”
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IN EEN NOTENDOP

De hoofdpunten van de

nieuwe cao
(1 SEPTEMBER 2018 – 1 MAART 2019)

Een nabetaling van
750 euro voor leraren,
schoolleiders en
onderwijsondersteuners,
met terugwerkende kracht
vanaf januari 2018. Is
oktober 2018 uitgekeerd.

In de nieuwe cao zijn de
salarisschalen LA, LB en LC
vervangen door de schalen
L10, L11 en L12. De salarissen
in de nieuwe schalen liggen
duidelijk hoger dan in de
oude schalen: leraren in
schaal LA gaan naar schaal
L10, maar het salaris in
L10 is vergelijkbaar met
het salaris van de –oude–
schaal LB. Dit levert
dus een extra
loonsverhoging op.

Een loonsverhoging van
2,5 procent voor al het
onderwijspersoneel in het
basis- en speciaal onderwijs
per 1 september 2018.

In de nieuwe cao krijgt het
schoolteam een grotere
rol bij de werkverdeling.
Het team maakt voortaan
zelf afspraken over
aanwezigheid op school
en over hoeveel lesuren de
leraren geven.

Voor leraren een
nabetaling van 42
procent van het nieuwe
maandloon, over
de periode januariaugustus. Is oktober 2018
uitgekeerd.

In de nieuwe salarisschalen
zijn de uitlooptoeslag
en de bindingstoeslag
opgenomen. Deze
tellen daardoor mee
voor het pensioen en
salarisverhogingen.
Voortaan worden alleen
de eindejaarsuitkering,
de directietoeslagen en
de toeslag op de Dag van
de leraar nog afzonderlijk
uitbetaald.

2018
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Jasper Bloemsma
(41), leerkracht
van groep 7 van
de Prinseschool in
Enschede.

‘Vakantie of een
nieuwe keuken’
et is niet meer dan terecht
dat wij in het basisonderwijs eens loonsverhoging kregen. We stonden al jaren
stil. En die eenmalige uitkering is
ook van harte welkom, hoor. Vooral omdat die bij ons thuis dubbel
is, aangezien mijn vrouw ook voor
de klas staat. Dat bedrag wordt óf
besteed aan een vakantie óf aan
een nieuwe keuken.”
Bloemsma vindt het ook fijn dat
er in de nieuwe cao is afgesproken

FOTO: FRED VAN DIEM

‘H

dat een 40-urige werkweek niet
betekent dat je 40 uur op school
moet zijn. “Gelukkig wordt daar
bij mij op school niet moeilijk over
gedaan, maar je hoort wel eens
verhalen van collega’s die vreemd
worden aangekeken als ze om vier
uur ’s middags de school verlaten.”
Het valt Bloemsma op dat het primair onderwijs met zijn hoge
werkdruk vaak in het nieuws
komt. “We moeten echt oppassen dat we niet een negatief beeld

gaan neerzetten van het onderwijs en
dat mensen uiteindelijk niet meer kiezen
voor dit mooie vak.”
Carrière maken binnen het primair onderwijs ziet Bloemsma niet zitten. “Nee, een
baan als intern begeleider of directeur
ambieer ik niet, en dan blijft er eigenlijk
weinig over. Misschien dat ik ooit nog
eens de overstap maak naar het voortgezet
onderwijs. Daar heb je toch wat meer doorgroeimogelijkheden.”
Inmiddels maakt hij wel zijn eigen lesmateriaal. “Jaren geleden zocht ik op internet naar materiaal, maar kon ik niets
geschikts vinden, dus toen ben ik het
zelf maar gaan maken. Nu deel ik dat
materiaal met collega’s en met kinderen en
ouders op mijn site meesterjasper.nl.”
Voor Bloemsma zou een baan bij een educatieve uitgeverij nog wel iets zijn om het
onderwijs voor te verlaten. “Maar eerlijk
gezegd sta ik nog met zoveel plezier voor
de klas dat het er nog niet van gekomen is.”
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1 | In kaart brengen
De verdeling van het werk op school start
met een teamgesprek. Bij dat gesprek worden
eerst de randvoorwaarden voor het volgende
schooljaar in kaart gebracht, zoals het
aantal groepen, het aantal (zorg)leerlingen,
het aantal scholingsbijeenkomsten,
het meerjarenformatieplan en het
vervangingsbeleid.

Hoe
verdelen
we
voortaan
het werk
op school?
In de cao is een nieuwe
manier afgesproken
om het werk op school
te verdelen. Daarbij
krijgen de leerkrachten
en de ondersteuners veel
zeggenschap.

2 | Teamgesprek
Het team overlegt over bijvoorbeeld de
verdeling van de lessen en groepen tussen de
individuele teamleden, over de verhouding
tussen lesgevende taken en overige taken,
over de pauzes, over de tijd die leraren nodig
hebben voor het voor- en nawerk, en over de
tijd die onderwijsondersteunend personeel
nodig heeft voor het werk binnen en buiten de
klas. Ook wordt er overlegd over de momenten
waarop medewerkers aanwezig moeten zijn
op school. Die aanwezigheid wordt bepaald
door het team, leerkrachten hoeven dus
nadrukkelijk níet standaard 40 uur per week
op school te zijn. (Dit was ook onder de oude
cao niet verplicht, maar werd vaak wel zo
uitgelegd).

Effect nieuwe
werkverdeling zichtbaar in
schooljaar 2019-2020
De nieuwe afspraken voor de verdeling
van het werk treden in werking op
uiterlijk 1 augustus 2019. Dat betekent
dat teams in het voorjaar van 2019
afspraken moeten maken op basis van
deze nieuwe werkverdelingsmethode.

2018

2018
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3 | Concept werkverdelingsplan
Op basis van het teamgesprek
maakt de schoolleider een concept
werkverdelingsplan, dat weer wordt
voorgelegd aan het team. Het team stelt
vooraf zelf vast hoe er wordt bepaald of
er voldoende draagvlak is voor de nieuwe
werkverdeling. Er kan gekozen worden
voor bijvoorbeeld een meerderheid van 75
of 90 procent. Vervolgens wordt het plan
voorgelegd aan de personeelsgeleding
van de medezeggenschapsraad, die er
instemmingrecht op heeft.

4 | Persoonlijke inzet
Op basis van het werkverdelingsplan
bespreekt de schoolleider met elk teamlid zijn
of haar inzet voor het volgende schooljaar.
Als werknemer met een voltijds aanstelling
kun je 1659 uur per schooljaar worden
ingezet. Het aantal lesuren, dat bepaal je met
het team. Uitgangspunt voor het gesprek is
dat een klas gemiddeld 940 lesuren heeft.
De bekostiging is gebaseerd op 930 lesuren
per fulltime functie. Als jij en het team dat
willen, kun je ervoor kiezen om meer lesuren
te geven dan 940. Daarvoor moet jij dan wel
je instemming geven. Minder lesuren kan
natuurlijk altijd.
Maar waarvoor je ook kiest: het werk op de
school verdeel je straks als team.

Praat mee
over je
volgende cao!
ls AOb-lid kun je meepraten over
je cao. De meeste invloed krijg je
door je op te geven voor de sectorraad primair onderwijs. Samen met de
sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg.

A

Als de inzet is bepaald, starten de onderhandelingen. Aan de ene kant van de tafel
zitten de vakbonden, met de AOb als
grootste bond, aan de ander kant zitten
de werkgevers.
Aan tafel gaat het gesprek dan over
loonsverhogingen, over de looptijd van de
cao en over eenmalige uitkeringen in procenten of in vaste bedragen. En als vakbond willen we nog allerlei andere zaken
voor onze leden voor elkaar krijgen, zoals
het terugdringen van tijdelijk werk. Maar
werkgevers willen ook van alles. Zie het
als het onderhandelen bij de aankoop van
huis, maar dan met je hele schoonfamilie
erbij. En met een aantal verkopers aan de
andere kant van de tafel, die ook allemaal
hun eigen belangen hebben.
Zodra er uiteindelijk een onderhandelaars
akkoord ligt, wordt dit via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is
dan een advies aan de sectorraad: de
sectorraad neemt een definitief besluit.
Ook lid worden van de sectorraad? Neem
contact op met de AOb: 0900 463 62 62.
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De meest gestelde
vragen over de cao
Een cao is meer dan een salarisafspraak.
Hoe zit het met vaste contracten en de
40-urige werkweek?

Leraren hebben in deze cao een flinke extra salarisverhoging gekregen,
doordat ze naar andere – en hogere –
salarisschalen gaan. Waarom geldt
dit niet voor onderwijsondersteuners
en schoolleiders?
De politiek had, in het regeer
akkoord, 270 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een verhoging
van de lerarensalarissen. Dat geld
is dus alleen besteed aan leraren.
Ondersteuners en schoolleiders
krijgen wel de 2,5 procent loonsverhoging en ontvingen ook de eenmalige uitkering van 750 euro.

Wanneer heb ik recht op een vast
contract bij ziektevervanging?

Bestaat de 40-urige werkweek nog in
de nieuwe cao?

Bonden en werkgevers hebben
afgesproken dat voor ziektevervanging een onbeperkt aantal tijdelijke contracten mag worden
gegeven. Na 36 maanden ontstaat
wel recht op een vast contract.

Nee. Ook in de oude cao hoefde je
trouwens geen 40 uur per week op
school aanwezig te zijn – dat was
een wijdverbreid misverstand. In
de cao is nu een nieuwe manier
opgenomen om het werk op school
te verdelen en om te bepalen wanneer je op school moet zijn (zie
pagina 8). De 40 uur per week worden alleen nog als rekeneenheid
gebruikt, voor de vaststelling van
je werktijdfactor, het salaris en
verlof.

Komen er ook nieuwe salarisschalen
voor ondersteuners en schoolleiders?

Bestaat het min-maxcontract nog in
de nieuwe cao?

In de volgende cao-ronde wordt
de beloning van schoolleiders en
van het ondersteunend personeel
onderzocht. Daarbij wordt ook
gekeken naar de beloning van
vergelijkbare functies in andere
sectoren en naar de bijbehorende
functieomschrijvingen.

Als vakbond vinden wij het
belangrijk dat leraren zekerheid
krijgen over hun baan. In de nieuwe cao kunnen werkgevers nog
wel een min-maxcontract aanbieden, maar alleen onder strenge voorwaarden. Krijg je een
min-maxcontract aangeboden,
neem dan contact op met onze
medewerkers van het Informatie
en Advies Centrum van de AOb:
mijn.aob.nl

Ik vervang iemand die met zwangerschapsverlof is, wanneer heb ik
nu recht op een vast contract?
De regel is dat bij een ander soort
vervanging dan ziektevervanging,
er maximaal zes tijdelijke contracten in drie jaar kunnen worden
aangegaan.

2018
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Esther Planje
(52), leerkracht
van groep 8 en
schoolopleider bij de
Daltonschool
Rijnsweerd in
Utrecht.

‘Het vak moet
aantrekkelijk
blijven’
n de nieuwe cao is een
nabetaling van 750 euro
afgesproken. Leerkracht
Esther Planje heeft er al een bestedingsdoel voor. “Die ga ik gebruiken voor scholing. Als fulltimer
krijg je jaarlijks 500 euro voor
scholing van je werkgever, dat is
niet veel dus die eenmalige uitkering is heel welkom. Wat het precies wordt, weet ik nog niet.”
Als kind had Planje al een brede

I

interesse. “En omdat mijn vader
schooldirecteur was, maakte ik
het onderwijs van dichtbij mee.
Misschien dat ik daarom wel voor
de pabo koos.” Een keuze waarvan
Planje na bijna dertig jaar voor de
klas geen spijt heeft. Dat het geen
gemakkelijke baan is, beaamt ze
meteen. En soms steekt het haar
dat ze regelmatig op feestjes hoort
dat leerkrachten zo ontzettend
vaak vrij zijn. “Zelfs mijn broer

moet ik nog weleens uitleggen dat we in
schoolweken meer uren werken om in de
vakantieweken vrij te zijn.”
De laatste jaren is het werk zelfs zwaarder
geworden, vindt Planje. “Er komt steeds
meer bij. Meer vakken, maar ook meer
leerlingen die extra zorg nodig hebben.”
Daarom was ze ook zo blij met de werkdrukgelden die ze samen met haar collega’s mocht verdelen. Daarvan heeft de
school vakleerkrachten muziek en gym
aangenomen, en is een collega deels vrijgeroosterd om de leerlingen programmeren
te leren.”
Het basisonderwijs is in beweging, en dat
is goed, vindt Planje. “Want het vak van
leerkracht moet wel aantrekkelijk blijven
voor jongeren. Mensen kiezen niet voor
het onderwijs vanwege het salaris, maar
het kan bij twijfel over de studiekeuze wel
het laatste zetje geven. Daarom mag er wat
mij betreft nog meer geld bij.”

12

MIJNCAO

2018

De privileges
van de starter
Als starter komt er
veel op je af: lesgeven,
voorbereiden, administratie
en oudergesprekken. Alles
is nieuw. Gelukkig heeft de
startende leerkracht een paar
privileges.

eginnende leerkrachten
komen sinds september
in schaal L10 terecht. In
trede 1 komt dat neer op een bruto
maandsalaris van 2563 euro. Daarmee verdien je 127 euro meer dan
collega’s die voor september hun
loopbaan in het basisonderwijs
begonnen.

B

Volhouden
Elke leerkracht heeft recht op 40
uur per jaar voor duurzame inzetbaarheid. ‘Dat kun je als werknemer inzetten zoals je zelf wilt.
Het gaat erom dat je het gebruikt
op een manier die ervoor zorgt
dat je je werk kan blijven doen en

niet uitvalt’, verklaart Dorien König, docent
basisonderwijs en AOb-hoofdbestuurder voor
onder andere de Groene Golf, de club voor jonge
docenten.
Omdat je als starter meerdere ballen hoog moet
houden –oudergesprekken, administratie,
klassenmanagement– krijgen beginners nog
eens drie jaar lang 40 uur extra voor duurzame
inzetbaarheid. König: ‘Hierdoor heeft een startende leraar 40 uur om werkdruk te verlichten
en inzetbaar te blijven.’
König deed de afgelopen jaren als starter ook
nog eens een master. ‘Dat is best een aanslag op
je leven naast een volledige baan, dus gebruikte ik mijn duurzame inzetbaarheid voor mijn
studie zodat ik alles vol kon houden. Je kan het
ook inzetten voor bijvoorbeeld coaching of bij
elkaar meekijken in de klas.’
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Basisbekwaam

Ruggespraak

In het kort

Na drie jaar voor de klas wordt de beginner
beoordeeld op zijn ‘basisbekwaamheid’. Een
leraar die basisbekwaam is, stimuleert zijn leerlingen en zorgt voor een veilig klimaat. Hij of
zij biedt structuur, orde en duidelijkheid in de
les en laat de leerlingen actief meedoen.
Wie door zijn leidinggevende basisbekwaam
wordt bevonden, wordt hoger ingeschaald.
Het is dus beste belangrijk dat die beoordeling
objectief is. Op de site van werkgeversvereniging PO-raad staan formulieren die schoolleiders gebruiken om de bekwaamheid van juffen
en meesters te toetsen. Ook voor leerkrachten
interessant eens te bekijken: ga naar poraad.nl,
en klik achtereenvolgens op ‘ledenondersteuning’, ‘toolboxen’, ‘werkgeverszaken’ en ‘startende leerkracht’.

Als nieuweling komen er onvermijdelijk hindernissen op je pad.
Ruggespraak is dan fijn. Vandaar
dat beginnende leerkrachten recht
hebben op een coach. Omdat je
leidinggevende je basisbekwaamheid beoordeelt, is het slim om
iemand anders als coach aan te
stellen. Denk bijvoorbeeld aan een
andere collega of iemand buiten
school.

Je begint in salarisschaal
L10, wat neerkomt op een
bruto maandsalaris van
2563 euro bij trede 1. Elke
leraar heeft recht op 40 uur
duurzame inzetbaarheid. Jij
krijgt daar als starter nog
eens 40 uur bij bovenop. Je
hebt dus jaarlijks 80 uur om
werkdruk te verlichten. Ook
heb je recht op begeleiding
van een coach, dit kan een
collega zijn, maar dat hoeft
niet.
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Een mooie cao,
maar acties
blijven nodig
De cao is een stap in de goede richting.
Maar acties blijven nodig, want leraren
basisonderwijs verdienen nog altijd
minder dan hun collega’s in het voortgezet
onderwijs. En voor directeuren en
ondersteuners is óók extra geld nodig.

n Nederland verdienen leerkrachten in het
basisonderwijs 25 procent minder salaris dan
hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Dat
is een grote uitzondering in Europa, zo blijkt uit cijfers
van de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (Oeso). En buiten Europa zijn Costa
Rica en Mexico de enige landen ter wereld waar de
ongelijkheid tussen de salarissen van primair en voortgezet onderwijs groter is dan in Nederland.

I

Omdat we in Nederland onze leerkrachten in het
basisonderwijs nog steeds afschepen met een te laag
salaris, kiezen er te weinig mensen voor het vak. Daardoor blijft het lerarentekort bestaan en keldert de kwaliteit van het onderwijs.
Maar niet alleen leraren hebben salarisverhoging
nodig: er moet ook extra loon komen voor ondersteuners en schoolleiders. Want zij houden de school
draaiende, en zijn onontbeerlijk om de werkdruk te
beheersen.
De minister moet dus over de brug komen met
miljoenen euro’s om de salariskloof voor leraren te
dichten en om ondersteuners en schoolleiders
fatsoenlijk te betalen.
Die miljoenen krijgen we in het onderwijs – helaas
– niet vanzelf: daarvoor moeten we actie voeren. En
daarvoor doen we graag een beroep op jou. Krijg je een
oproep? Pak een spandoek, timmer een bord, maak
een actielied, doe een groene AOb-sjaal om en demonstreer mee. Of kom in mantelpak of driedelig grijs –
wat jij wilt. Maar kom in actie. Voor jezelf, voor je collega’s en zeker voor je leerlingen. Omdat goed onderwijs begint bij een normaal salaris van degenen die
het moeten verzorgen.

2018

2018
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Caroline
Schoemaker (31),
leerkracht van groep
4 en intern begeleider
van de bovenbouw op
basisschool Adwaita
in Deventer.

‘De juiste persoon
op de juiste plek’
aroline Schoemaker is
tevreden over de afspraken in de cao rond het
taakbeleid is. “Door samen te overleggen wie zich waar mee bezig
houdt op school, zorg je ervoor dat
de juiste persoon op de juiste plek
komt. Zo zet je elkaar in je kracht.”
Schoemaker staat nu tien jaar
voor de klas. “Na de havo wist ik
niet wat ik als vervolgopleiding
wilde gaan doen. Ik vroeg aan drie
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docenten wat ze in mij zagen. Zonder dat ze het van elkaar wisten,
zeiden ze alle drie dat ik het onderwijs in moest omdat ze dachten dat
dat werk bij me zou passen. En ze
hadden gelijk.”
Schoemaker en haar collega’s
hebben het afgelopen jaar actie
gevoerd voor meer salaris en minder werkdruk. “Het is goed dat
er wat bijkomt, maar het is nog
veel te schamel. Het gaat me niet

om het geld maar wel om de waardering
van het vak.” Ze vindt het ook vreemd dat
in het po minder wordt verdiend dan in
het vo. “In principe hebben we even hard
gestudeerd en doen we ongeveer hetzelfde
werk. Je kunt zelfs zeggen dat wij in het po
met leerlingenzorg en differentiatie verder
zijn. Althans, dat merk ik in het povo-overleg hier in Deventer waar ik in zit.”
Intussen is Schoemaker ook intern begeleider, voor twee dagen per week. Ze merkt
dat het werk – door de toegenomen administratielast – zwaarder wordt, maar kan
er zelf vrij goed mee omgaan. Alhoewel ze
moet toegeven dat ze ook weleens mindere dagen kent. “Maar dan zet ik in de auto
terug naar mijn huis in Almelo de radio op
10 en maak ik mijn hoofd helemaal leeg.
De volgende dag ga ik dan weer vrolijk
naar mijn werk.”
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Mooi, zo’n goede cao!
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Met afspraken over loonsverhoging, hogere salarisschalen,
nabetalingen, en verdeling van het werk. Maar de volgende cao
moet óók weer mooi worden. En daarbij hebben we jou
(en je collega’s) nodig. Want alleen een sterke bond
kan goede afspraken maken.
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HEB JE DEZE SPECIAL UIT? GEEF DOOR AAN JE COLLEGA!

