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AOB-HOOFDBESTUURDER HENRIK DE MOEL:

‘Nieuwe cao is mooi,
maar nadrukkelijk een
eerste stap’
Salarisverhoging, een eenmalige uitkering,
één lesuur minder per week en een hoger
scholingsbudget voor het ondersteunend
personeel. De nieuwe cao voor het voortgezet
onderwijs bevat veel moois. Toch is het volgens
hoofdbestuurder Henrik de Moel maar een
eerste stap.
aren jullie er snel uit
met de werkgevers?
“Nee, de onderhandelingen stokten en we hebben een paar
keer prikacties gevoerd – onder
andere bij het jaarcongres van de
VO-raad en bij hun hoofdkantoor.
Onze volgende stap zou een
staking zijn geweest, maar daar
hoefde het niet toe te komen.”

W

Tevreden over het resultaat?
”Anders had ik niet getekend.
Belangrijker is dat onze leden er
tevreden over zijn. Onze achterban
heeft met een grote meerderheid
ingestemd met deze cao.”
Wat is er binnengesleept?
“Een algemene loonsverhoging,
in twee stappen van in totaal 4,5
procent, plus een eenmalige uitkering. Verder wordt de maximale lestaak van leerkrachten in
het voortgezet onderwijs van 750

klokuren per jaar teruggebracht naar 720 klokuren. De vrijkomende 30 klokuren per jaar
worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor
in totaal 50 uur per jaar beschikbaar komt. In de
praktijk betekent dit dat leraren een lesuur per
week minder voor de klas staan.
De tijd die vrijkomt door de vermindering van
de lesuren, kunnen leraren inzetten als ontwikkeltijd en als tijd voor verbreding en verdieping.”
Hoe kunnen scholen zomaar het aantal
lesuren verminderen?
“Om dat mogelijk te maken moet op de scholen
het gesprek over de inrichting van het onderwijs
worden gevoerd. Ik sta zelf ook voor de klas en
ik denk dat het goed mogelijk is om het onderwijs met één lesuur per week te verminderen.
Ook hoorcolleges, projecten, opdrachten, stages
en keuzewerktijd vallen tegenwoordig immers
onder onderwijstijd. Dat biedt veel ruimte voor
nieuwe onderwijsvormen. Het geeft je de mogelijkheid om je onderwijs nog beter af te stemmen op individuele leerlingen en je kunt er hier
en daar een lesuur mee vrijmaken.”
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Wat heb je binnengehaald
voor de ondersteuners?
“Hun scholingsbudget wordt
gelijkgetrokken met dat van
docenten: 600 euro per jaar. Cursussen voor ondersteuners zijn
niet goedkoper dan die van leraren, dus dit onderscheid was
onzin. Ook worden er samen met
arbeidsmarktplatform Voion regionale bijeenkomsten georganiseerd rond de loopbaanontwikkeling en de werkdruk van het
ondersteunend personeel.”
Wat blijft er nog te wensen
over?
“Veel van onze leden benadrukken dat deze cao een beweging de
goede kant op is, maar we zijn er
nog echt niet. Met name de werkdruk blijft voor ons een grote zorg.
Werken in het onderwijs is prachtig, maar je houdt het alleen vol als
je genoeg aandacht aan je leerlingen kunt geven.
We zetten met deze cao dus een
eerste stap, maar er is meer nodig
en daarvoor kijken we nadrukkelijk naar het kabinet. Er moeten
er nog 2 à 3 uren van de lestaak
af om op die 20 uur uit te komen.
Dat kost zo’n 180 miljoen euro per
lesuur. Dat is veel geld, maar het
is nu tijd om te investeren in het
voortgezet onderwijs.”
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IN EEN NOTENDOP

De hoofdpunten van de

nieuwe cao
(1 JUNI 2018 – 1 OKTOBER 2019)

De salarissen van leraren
en ondersteuners worden
per 1 juni 2018 verhoogd
met 2,35 procent en per 1
juni 2019 nog eens met 2,15
procent.

De tijd die vrijkomt
door de vermindering
van de lesuren kunnen
leraren inzetten als
ontwikkeltijd en als
tijd voor verbreding
en verdieping. De
vrijkomende 30 klokuren
per jaar worden
verhoogd met de
opslagfactor, waardoor
in totaal 50 uur per jaar
beschikbaar komt voor
ontwikkeling, verbreding
en verdieping.

Daarnaast krijgen de
leraren en ondersteuners
in oktober 2018 een
eenmalige uitkering van 1
procent.

Het scholingsbudget van
ondersteuners wordt
gelijkgetrokken met dat
van docenten: 600 euro
per jaar.

De maximale lestaak
van leerkrachten in het
voortgezet onderwijs
wordt van 750 klokuren
per jaar teruggebracht
naar 720 klokuren in
2019. In de praktijk
betekent dit dat leraren
een lesuur per week
minder voor de klas
staan.

Samen met het
arbeidsmarktplatform
Voion worden regionale
bijeenkomsten
georganiseerd rond de
loopbaanontwikkeling
en de werkdruk van
het ondersteunend
personeel.
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Mark Kobus
(55) is docent
aardrijkskunde
aan het Christelijk
Lyceum
Veenendaal.

‘Elke baan heeft
zijn mindere
kanten’
k had een eigen bedrijf
in pensioenverzekeringen, werkte vanuit een
mooi pand, direct gelegen aan
het Utrechtse Wilhelminapark
en verdiende goed geld,” vertelt
Mark Kobus. “Maar het werk gaf
me onvoldoende bevrediging, ik
wilde wat anders.” Kobus was op
dat moment eind dertig, had een
gezin te onderhouden maar ging
toch op zoek naar een tweede carrière. “Uiteindelijk leken twee beroe-

FOTO: FRED VAN DIEM

“I

pen me leuk, docent en fysiotherapeut. Alleen het eerste was haalbaar,
omdat ik daarmee tijdens mijn opleiding na korte tijd aan de slag kon.”
Dat was bij het Christelijk Lyceum
Veenendaal. Kobus herinnert
zich de eerste lessen nog goed. “Ik
had nog nooit één minuut voor de
klas gestaan en ik kon er nog helemaal niets van, maar ik vond het
geweldig.” Nu, vijftien jaar later, is
Kobus door de wol geverfd, maar
zijn plezier in lesgeven is hij niet

kwijt. Hij ervaart zijn werk ook niet als
zwaar. “Maar dat komt misschien omdat
ik door mijn eerdere carrière besef dat elke
baan zijn mindere kanten heeft. Bovendien kan ik de werkdruk goed reguleren.
Hoe? Je kunt een collega bijvoorbeeld een
uitgebreid antwoord op een mail geven,
maar het kan ook kort en krachtig.”
Wat voor hem ook scheelt, is dat hij geen
managementambities heeft. “Ik hoef me
niet zo nodig te profileren en richt me
vooral op mijn lessen. Daar heb ik plezier
in en dat wil ik zou houden.”
Dat er met de nieuwe cao geld bijkomt,
vindt Kobus terecht. “Alleen al omdat we
de laatste jaren vrijwel geen salarisverhoging hebben gekregen.” Ook is hij blij
met de 30 uur ontwikkeltijd die in de cao
is afgesproken. “We staan als docenten in
vergelijking met het buitenland erg veel
voor de klas. Door die ontwikkeltijd kan ik
me bijscholen. Dat is goed voor mij, maar
vooral voor mijn leerlingen.”
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HAAL MEER UIT JE CAO

Drie
verborgen
pareltjes
Een cao regelt veel meer dan
loonsverhoging. Maar niet alle
cao-artikelen zijn breed bekend.
AOb-sectorbestuur Herman Molleman
wijst op drie verborgen pareltjes.

1 | Vervanger bij
ziekte heeft recht op
hoger uurloon
Als je in het voortgezet
onderwijs een zieke
docent vervangt, heb
je recht op een hoger
uurloon: het gaat om 3
procent per uur extra.
“Docenten met een
vast contract krijgen
50 klokuren per jaar
om zelf in te zetten,
bijvoorbeeld om hun
lestaak te verminderen.
Vervangers krijgen
die uren niet, maar in
plaats daarvan hebben
ze recht op een hoger
uurloon”, zegt Molleman. Ben
je een vervanger? Check dan
op je loonstrook of je deze toeslag
inderdaad ontvangt.

2018

2 | De 600 euro voor
professionalisering
is breed inzetbaar
“Volgens de cao zijn ‘alle vormen
van deskundigheidsbevordering en
professionalisering’ toegestaan”,
zegt Molleman. Denk als docent of
ondersteuner dan ook niet alleen
aan professionalisering op school.
“Als je als wiskundedocent graag
een abonnement wilt op een prijzig
wetenschappelijk tijdschrift, zou dit
ook van dit geld kunnen.”
Denk vooral niet te smal, adviseert
Molleman. “Schoolbesturen boeken
per jaar grote sommen geld terug
omdat er geen gebruik wordt
gemaakt van deze regeling. Bedenk
wat je wilt, ga het gesprek aan en
neem niet te snel genoegen met een
‘nee’ van je leidinggevende. Je staat
in je recht.”

3 | Gebruik het recht
op extra beloning
Het artikel in je cao over
extra beloning geeft de
personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad de
mogelijkheid te bedenken welke
beloning, zoals een gratificatie,
toelage of extra periodiek, collega’s
krijgen die een buitengewone
prestatie leveren. Molleman: “Stel
dat een docent uit de onderbouw
drie maanden een docent in de
bovenbouw vervangt. Maar die
onderbouwdocent heeft geen
ervaring in de bovenbouw, dus
heeft hij of zij veel extra werk aan
de voorbereiding van de lessen.”
Krijgt zo iemand dan een bonus?
“De raad heeft initiatiefrecht en
kan hierover beleid maken, in
afstemming met de werkgever.
Mensen kunnen dan nooit zeggen
dat het vriendjespolitiek was.”

2018
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Claire van Holstein
(27) werkt als
docent Nederlands
op het Segbroek
College in Den
Haag.

‘Perfectionisme
werkt niet in het
onderwijs’
ls iemand een 3 haalt
voor een toets, dan ga ik
niet meteen twijfelen aan
mezelf, maar ga ik kijken hoe ik
die leerling naar een hoger level
kan tillen. Dat is elke dag weer een
uitdaging, maar het is waarvoor ik
voor de klas sta.”
Aan het woord is Claire van Holstein die nu ruim een jaar lesgeeft
aan vmbo- en havo-leerlingen
van het Haagse Segbroek Colle-

“A

ge. En lukt dat altijd? “Nee, dat is
soms wel frustrerend maar ik doe
er alles aan om het te bereiken, zo
zoek ik vaak eindeloos naar werkvormen waarvan ik denk dat ik
daarmee bepaalde leerlingen wel
kan prikkelen.”
Tegelijk heeft ze van collega’s die
haar als startend docent begeleiden, geleerd dat ze moet loslaten.
“Perfectionisme werkt niet in het
onderwijs. Als een keer iets niet

lukt dan blijf ik daar niet in hangen, maar
bedenk ik dat het de dag erna wel goed
gaat.”
Van Holstein heeft nog een tweede doel
in haar werk. “Nederlands is een basisvak
maar als ik de mailtjes zie die leerlingen
naar mij sturen: geen aanhef, slechte spelling. Echt om te huilen. Dus daar wil ik
aan werken met mijn leerlingen.”
Ja, ze vindt dat ze een drukke baan heeft en
dat dat goed beloond moet worden, alhoewel ze meteen benadrukt dat ze het niet
voor het geld doet. “Dat werkt ook niet.
Iemand die voor het geld voor de klas staat,
houdt het geen drie maanden vol, omdat
dit werk zoveel van je vraagt. Bovendien
word je waarschijnlijk weggepest; leerlingen voelen het feilloos aan als je niet met
je hart voor de klas staat.”
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30 uur minder les:

hoe organiseer
je dat?
In de cao voortgezet onderwijs is afgesproken dat de maximale
lestaak wordt teruggebracht van 750 naar 720 klokuren per schooljaar.
Hiermee komen, inclusief de opslagfactor, 50 uur per jaar vrij.
Deze uren kun je als docent besteden aan onderwijsontwikkeling,
verbreding of verdieping. Voor 1 maart 2019 moet het overleg met het
personeel hierover zijn afgerond. Een stappenplan.

1. Onderwijsprogramma
Scholen en docententeams passen het onderwijsprogramma (en in het verlengde daarvan de lessentabel) aan om 30 uur per docent
per jaar vrij te roosteren. Dit kan door het
onderwijs anders in te richten en bijvoorbeeld meer te gaan werken met projecten,
zelfstudie, toetsweken, stages, e-learning of
roostervrije dagen.
De scholen maken hierbij gebruik van de
nieuwe ruimte die de Wet op de onderwijstijd biedt. Zo wordt de urennorm voor
onderwijstijd voortaan gemeten over de
hele schoolloopbaan en niet meer per jaar.
Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij hun
onderwijsprogramma inrichten, zolang ze
het vastgestelde gemiddeld aantal uren per
opleiding maar halen. Dat geeft flexibiliteit. Het overleg met het personeel moet op 1
maart 2019 zijn afgerond.

2. Medezeggenschapsraad
Uiterlijk 1 maart 2019 start het mr-traject.
De aanpassing van het onderwijsprogramma wordt ter instemming voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad en deze bereikt overeenstemming met de werkgever. Daarbij

wordt vooral gelet op het draagvlak van het
nieuwe programma onder het onderwijzend
personeel.
Als een aanpassing van de lessentabel leidt
tot zwaarwegende organisatorische, financiële of onderwijskundige problemen, of als de
werkgever en de mr geen overeenstemming
bereiken, kan de werkgever beslissen de lessenreductie niet
toe te passen. In dat geval worden cao-partijen uitgenodigd voor overleg.

3. Verantwoording
Docenten overleggen in het lerarenteam
over de invulling van de vrijkomende uren.
Vervolgens maken de docent en zijn of haar
leidinggevende afspraken over de inzet van
de vrijkomende uren voor het komende
schooljaar.
De docent legt over de inzet van deze uren
jaarlijks verantwoording af in een gesprekkencyclus.

2018
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Deze scholen gooiden het lessenprogramma al om
Leerlingen van havo 4 op het Lyceum Schöndeln
in Roermond krijgen, op initiatief van de sector wiskunde, één uur per week wiskunde A in een collegezaal. Dit zorgt voor een eigentijdse invulling van de
lessen en het bespaart twee uur lestijd in de week.
Op het Goois Lyceum in Bussum is een nieuw jaarrooster ontwikkeld waarbij de leerlingen bijna geen
les meer hebben op het 7e en 8e uur. In die tijd kunnen zij een verrijkingsprogramma of steunuren volgen. Er wordt veel gebruik gemaakt van chromebooks, er wordt minder getoetst en meer formatief

geëvalueerd. De leerlingen hebben hierdoor ook tien
dagen per jaar minder les.
Alle topsportklassen in de onderbouw van het
Rodenborch College in Rosmalen hebben een
nieuw lesrooster. De leerlingen maken meer gebruik
van digitaal lesmateriaal, missen minder lessen en
hebben meer keuzevrijheid.
de voorbeelden zijn afkomstig van het
arbeidsmarkt en opleidingsfonds voion.
meer voorbeelden: Voion.nl/inspiratie
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Een goede
cao, maar
de acties
gaan door
Bijna driekwart van de AOb-leden
in het voortgezet onderwijs is
tevreden met de nieuwe cao, zo
blijkt uit een peiling. Maar uit
diezelfde peiling blijkt dat bijna 95
procent van de ondervraagden actie
wil voeren voor een verdere – en
hoognodige – verbetering van de
arbeidsvoorwaarden: meer salaris,
minder werkdruk.
e peiling van de AOb is ingevuld
door 3546 AOb-leden die werken in
het voortgezet onderwijs. De overgrote meerderheid staat achter de cao, maar
een veel genoteerde kanttekening is wel dat
één lesuur minder per week nadrukkelijk een
begin is: het einddoel moet 20 uur per week
zijn.
Uit de peiling blijkt verder dat docenten graag
kleinere klassen willen om hun werkdruk te
verlichten. ‘Een afspraak over de maximale
klassengrootte zou voor mij een grote werkdrukvermindering zijn.’ Ook is de werkdruk
voor het ondersteunend personeel nog veel te
hoog.
Deze cao is dan ook een eerste stap. Er is meer
nodig en daarvoor kijkt de AOb nadrukkelijk naar het kabinet. Komend voorjaar staan
er weer acties op stapel. Demonstraties en als
het moet, ook stakingen. ‘Niet alleen blaffen,
maar ook eens bijten’, schrijft een AOb-lid in
de enquête.
Dus krijg je een oproep? Pak een spandoek,
timmer een bord, maak een actie-lied, 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
en een normale werkdruk voor degenen die
het moeten verzorgen.

D

2018
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Geschiedenisdocent
Richard Zuiderveld
(32) staat al zeven
jaar voor de klas op
het Carmelcollege in
Emmen.

‘Laat zien hoe
leuk het vak is’

FOTO: FRED VAN DIEM

R

ichard Zuiderveld leeft
voor geschiedenis. Hij
geeft het vak op zijn
school in Emmen, schrijft erover
in zijn boekenserie Vet Oud! en hij
werkt mee aan lesmethodes. “Het
mooie aan geschiedenis is dat het
vak een soort spiegel is voor mensen: wie zijn wij en waar komen
we vandaan? Wat dat betreft helpt
het leerlingen een eigen identiteit
te ontwikkelen en leren ze onze
maatschappij beter te begrijpen.
Dat maakt het zo’n mooi vak om
te geven.”
Na negen jaar voor de klas geniet

Zuiderveld nog elke dag. “Het is
zelfs zo dat ik, als ik een paar miljoen zou winnen in de loterij, niet
zou stoppen met werken. Misschien zou ik parttime gaan werken en iets meer gaan schrijven.”
Voor dat schrijfwerk heeft Zuiderveld niet veel tijd omdat zijn fulltime baan veel beslag op hem legt.
“Ik besteed veel uren en energie
aan het ontwikkelen van lessen
en andere schooltaken. Overwerk
wordt algemeen geaccepteerd in
het onderwijs. Iedereen vindt het
doodnormaal dat je 50 uur aan een
bepaalde taak besteedt terwijl er

maar 10 uren tegenover staan.”
Wat dat aangaat is Zuiderveld blij dat er
werkdrukverlichting komt. En die paar
procent meer salaris is mooi meegenomen, al vindt hij dat niet het belangrijkste. Wel is het in zijn ogen vreemd dat er
in het voortgezet onderwijs meer verdiend
wordt dan in het primair onderwijs. “Dat
mag van mij gelijk zijn, want als meester
of juf draag je een enorme verantwoordelijkheid. Ik heb leerlingen vaak maar 2 uur
per week.”
Zuiderveld denkt niet dat meer salaris een
grote aantrekkingskracht heeft op jongeren bij de beroepskeuze. “Beter is het
om het imago van het vak op te vijzelen.
Je bent docent omdat het je passie is, niet
voor het geld. Laat daarom in een overheidscampagne eens zien hoe leuk het is
om voor de klas te staan, maak een einde
aan passend onderwijs en verlaag de werkdruk door klassen kleiner te maken.”
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De ondersteuner
werkt over
Ondersteuners, en zeker conciërges, moeten
vaak ’s avonds en in het weekeinde aan het
werk. Dit zegt je cao over compensatie.
e school afsluiten na een avondbijeenkomst, de koffie verzorgen bij een ouderavond, bouwvakkers binnenlaten tijdens een schoolvakantie. Ook buiten de reguliere schooltijden om wordt er regelmatig een beroep
gedaan op de conciërge.
Er heerst vaak een cultuur van ‘het hoort
erbij’: je zeurt er niet over als je hart voor
de school hebt. Ook het gesprek aangaan
over de overwerkvergoeding is vaak
ingewikkeld.
In de cao voor het voortgezet onderwijs
is echter wel degelijk een regeling opgenomen voor compensatie van overwerk.
Wanneer een ondersteuner ’s avonds of

D

in het weekeinde werkt, tellen de overuren zwaarder dan reguliere uren (zie
kader). Die uren kun je later compenseren door overdag vrij te nemen, of je kunt
ze opsparen en laten uitbetalen. Al is dat
laatste niet altijd aantrekkelijk, want
uitbetaalde overuren worden zwaarder
belast.
Ook moeten conciërges soms ’s avonds en
in het weekeinde bereikbaar zijn. “Wij
hebben hier op school vier conciërges
van wie in de zomervakantie wordt verwacht dat zij een telefoondienst op zich
nemen”, vertelt Henk Jansen die werkt
op een school voor vmbo en praktijkonderwijs in Ede. “Tijdens zo’n dienst moet

je te allen tijden binnen een half uur op
school kunnen zijn. Je kan dus niet een
biertje of een wijntje drinken. Of een
dagje naar Scheveningen gaan.”
Een ondersteuner die 40 uur per week
werkt, heeft volgens de cao recht op
minimaal 2 weken aaneengesloten
vakantie. Tegenover de bereikbaarheidsdiensten in de rest van de vakantie moet
een compensatie staan, maar die compensatie moet onderling worden afgesproken. Maatwerk dus. “Als je vindt dat
de compensatie niet in verhouding staat
tot de onttrokken vakantie, kun je die
discussie neerleggen bij de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad”,
adviseert AOb-sectorbestuurder Herman
Molleman. “Doe dat vooral gezamenlijk met je collega-conciërges: samen sta
je sterker. Of richt je tot je vakbond. Wij
kunnen daar ook iets in betekenen.”

EXTRA WERKEN OP ZONDAG BEST GECOMPENSEERD

Aantal uren compensatie, in geld of werktijd, waarop een ondersteuner
recht heeft voor één uur werk buiten reguliere schooltijden*.

Werkdagen van 18.00 tot 20.00 uur:

Werkdagen vanaf 20.00 uur:

Zaterdag tot 18.00 uur:

Zaterdag vanaf 18.00 uur:

Zondag:

* Een hele klok staat voor één 		
heel uur compensatie

2018
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Praat mee over je
volgende cao

Als AOb-lid kun je meepraten over je
cao. De meeste invloed krijg je door je op
te geven voor de sectorraad voortgezet
onderwijs. Samen met de sectorraad
bepalen de AOb-onderhandelaars onze
inzet voor het cao-overleg.
ls 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 andere
kant zitten de werkgevers.

A

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 een huis, maar dan met

je hele schoonfamilie erbij. En met meerdere
verkopers aan de andere kant van de tafel, die
allemaal hun eigen deelbelangen hebben.
Als er uiteindelijk een onderhandelaarsakkoord 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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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!

