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AOB-ONDERHANDELAAR TAMAR VAN GELDER:

‘Cao is goede
stap voorwaarts’
Een grote loonsverhoging, honderd uur
inwerktijd voor beginnende leerkrachten
en het aanpakken van de werkdruk:
AOb-hoofdbestuurder Tamar van Gelder
is tevreden over de cao voor het mbo, die sinds
dit najaar van kracht is.

W

Hoeveel procent heb je ook
alweer binnengesleept?
“Een structurele loonsverhoging
van ruim 5 procent, en drie eenmalige uitkeringen. Daar kon ik
bij onze leden mee aankomen.”
Nog iets afgesproken over vermindering van de werkdruk?
“Zeker: de werkgevers hebben eindelijk erkend dat de hoge werkdruk ook wat hen betreft een probleem is. Elke instelling gaat nu

een plan maken om de werkdruk te verminderen. De ondernemingsraad heeft daar instemmingsrecht op: dat garandeert
maatwerk.”
En voor beginners?
“Beginnende docenten hebben
recht gekregen op inwerktijd.
Wie zijn onderwijscarrière start
in het mbo, mag 6,25 procent
van de normjaartaak besteden
aan inwerk-activiteiten. Bij een
volledige baan komt dat neer
op honderd uur per jaar. En dat
twee jaar lang.”
Heb je ook aan de ondersteuners gedacht?
“We hebben afgesproken dat
nieuw aangestelde instructeurs die niet voldoen aan de
bekwaamheidseisen, dezelfde
regelingen als docenten krijgen
om te voldoen aan de wettelijke bekwaamheidseisen. Zoals
het recht op een studieplan, een
scholingstraject, coaching en
facilitering in tijd en budget.”

FOTO: FRED VAN DIEM

as het een harde strijd
met de werkgevers?
“Vooral een lange: we
hebben in totaal zo’n anderhalf
jaar moeten onderhandelen over
deze cao. Op een gegeven moment
stokten de onderhandelingen, en
toen zijn we teruggegaan naar
onze leden: waar moeten wij als
onderhandelaars heel hard op
inzetten? Het antwoord van de
leden was duidelijk: loon en werkdruk. Dus dat werden onze speerpunten. En dat heeft resultaat
gehad.”
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‘Het kabinet moet
nog meer geld in
onderwijs steken’

Iedereen tevreden?
“Uit onze online peiling, die is
ingevuld door bijna duizend
AOb-leden, blijkt dat vrijwel alle
leden achter het akkoord staan.
Leidinggevenden zijn het minst
tevreden, instructeurs het meest
en docenten scoren daar tussenin.
Als je de percentages uitdrukt in
rapportcijfers krijgen we één 1,5
en twee keer een 9: daar doe ik het
voor.”

Tamar van Gelder: “De werkgevers hebben eindelijk erkend dat de hoge werkdruk een probleem is.”

Niks meer te wensen?
“Natuurlijk wel. In de eerste plaats
moet het kabinet meer geld in
onderwijs steken, en daar blijven
we de komende maanden actie
voor voeren. Verder maken onze
leden zich zorgen over de sluipende downgrading van onderwijsteams: de praktijk dat er steeds
meer LB-docenten worden aangesteld in plaats van LC-docenten.
Het grootste deel van de docenten
zit inmiddels in schaal LB, en dat
is een zorgelijke ontwikkeling.
Door de grote concurrentie op de
arbeidsmarkt wordt het werken
in het mbo-onderwijs minder aantrekkelijk. Daar moeten we tegen
blijven vechten.”
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De hoofdpunten

uit de cao

De structurele loonsverhoging bedraagt
in totaal ruim 5 procent.

(1 OKTOBER 2018 – 1 JULI 2020)

Alle mbo-medewerkers
krijgen een algemene
loonsverhoging in twee
stappen: per oktober 2018
hebben ze 2,6 procent
erbij gekregen en er komt
nog 2,3 procent bij per
juni 2019.

De premie voor de
aanvullende uitkering bij
arbeidsongeschiktheid, de
wga-premie, komt voortaan
volledig voor rekening van de
werkgevers. Dit levert voor
werknemers nog eens een
netto loonsverhoging op.

Daarnaast zijn er drie
eenmalige uitkeringen van
in totaal 3,15 procent: per
1 oktober 2018 was deze
uitkering 1 procent van het
brutoloon, per januari 2019
bedraagt deze 0,9 procent
van het brutoloon en per
januari 2020 is er een
uitkering van 1,25 procent
van het brutoloon.

Startende docenten
in het mbo krijgen twee
jaar lang elk jaar 6,25
procent reductie van hun
normjaartaak (minus 59 uur
professionaliseringsuren)
om zich te kunnen inwerken.
Bij een fulltime baan is dat
honderd uur per jaar.

Elke mbo-instelling moet
een plan maken voor het
aanpakken van de werkdruk.
De ondernemingsraad heeft
daar instemmingsrecht op.

Er wordt een onderzoek
gestart naar manieren om
de wendbaarheid van
instellingen en medewerkers
te vergroten. Bijvoorbeeld
door het aanstellen van
hybride docenten, die naast
hun baan als docent nog een
andere baan hebben.

Instructeurs die zijn gaan
werken op of na 1 augustus
2018 moeten voldoen aan
bekwaamheidseisen. Zij
krijgen dezelfde regelingen
als docenten die nog moeten
voldoen aan wettelijke
bekwaamheidseisen. Denk aan
het recht op een studieplan,
een scholingstraject, coaching
en facilitering in tijd en
budget. Dit proces kost tijd.
Daarom is in de cao een
afwijking opgenomen op de
wettelijke ketenbepaling,
waardoor instructeurs
verlengde tijdelijke
arbeidsovereenkomsten
kunnen krijgen indien de
scholing niet in twee jaar
kan worden volbracht,
bijvoorbeeld door
privéomstandigheden. Deze
bepaling is vergelijkbaar met
de reeds bestaande bepaling
voor nieuwe docenten die
nog niet voldoen aan de
bekwaamheidseisen.

Medewerkers die
werkloos worden, krijgen
de mogelijkheid het
bovenwettelijk deel van hun
ww afkopen. Of dit laatste
interessant is, verschilt per
persoon. De werkgever moet
daar wel mee akkoord gaan.

2019
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Daniëlle Tijburg
(55) is docent
burgerschap en
diversiteit bij Roc
TOP (Campus
Health) in
Amsterdam.

‘In het mbo moet
je elke scheet
verantwoorden’
at beginnende docenten
dankzij nieuwe cao-afspraken meer tijd krijgen
om lessen voor te bereiden en hun
draai te vinden, is volgens Daniëlle Tijburg een goede zaak. “Hoewel
starters bij ons goede begeleiding
krijgen, zie ik ze wel worstelen,
ja. Nadeel voor veel starters hier
in Amsterdam is dat ze veel moeite hebben om dicht bij hun werk
betaalbare huisvesting te vinden.
Dat zorgt voor extra stress. Maar
ja, daar is weinig aan te doen.”
Tijburg heeft dat probleem niet,

FOTO: FRED VAN DIEM

D

zij woont al haar hele leven in
Amsterdam. Zestien jaar geleden maakte ze de overstap van
het bedrijfsleven naar Roc TOP in
Amsterdam. Daar kreeg ze uiteindelijk een aantal niveau 2-mentorklassen zorg en welzijn onder haar
hoede. “Ja, dat was een behoorlijke overgang. Daar kwam nog bij
dat ik te maken kreeg met meiden
met een niet-westerse achtergrond.
Voor iemand die is opgegroeid in
de Jordaan, was dat best even wennen.” Maar Tijburg vond het eigenlijk meteen geweldig. “Die ver-

schillende culturen zijn zo boeiend en het
is zo mooi om die meiden een soort van
gelijkwaardigheid bij te brengen.” Toch
had het werk ook een keerzijde. “Je krijgt
als mentor te maken met behoorlijk ernstige problematiek als eerwraak en incest.
Natuurlijk draag je die leerlingen over aan
een zorgadviesteam hier op school, maar
ik bleef er wel altijd bij betrokken. Zelfs
zo dat ik een paar blijf-van-mijn-lijfhuizen van binnen heb gezien. In die periode
gebeurde het regelmatig dat ik mijn werk
mee naar huis nam.”
Sinds kort geeft Tijburg les aan niveau 3 en
4-klassen en is de problematiek wat minder zwaar. Zelf ervaart ze voor de klas geen
extreme werkdruk, maar de dingen daaromheen zorgen daar vaak wel voor. “Vooral de administratielast zorgt voor problemen. Het is gewoon erg om te zien dat je in
het mbo elke scheet moet verantwoorden.
Dat moet echt anders.”
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Startende docent in het mbo?
Gebruik je inwerktijd goed
Begin je als docent in het mbo en heb je nog niet eerder
in het onderwijs gewerkt? Dan heb je recht op tijd om
je in te werken. Deze ‘tijd voor inwerkactiviteiten’,
zoals dat heet in de mbo-cao, bedraagt bij een fulltime
baan honderd uur per jaar en dat 24 maanden lang.
Voor parttimers geldt dit naar rato. En: deze tijd
voor inwerkactiviteiten geldt ook voor uitzend- en
detacheringskrachten.
De uren kun je invullen in overleg met je
leidinggevende. Wil je een cursus volgen om wegwijs
te worden in de elektronische (leerling)systemen van
de instelling?
Wil je begeleiding en coaching over lesgeven en
andere taken? Wil je de uren gebruiken als extra tijd
om je lessen voor te bereiden? Wil je de uren
uitsmeren over het jaar, bijvoorbeeld tweeënhalf
uur per week, of wil je ze juist bundelen in dagdelen
of dagen? Het is maatwerk, en het is aan jou om daar
in goed overleg met je leidinggevende schriftelijk
afspraken over maken. Zorg ervoor dat ze goed worden
vastgelegd.

Bij het kiezen tussen alle
mogelijkheden zijn wij je graag
van dienst. Als AOb-lid kan je
altijd een persoonlijk gesprek
met een van onze consulenten
aanvragen. Dat zijn ervaren
mensen die, net als jij, in het
onderwijs werken. Je kunt ook
een consulent uitnodigen om
langs te komen op je school, om
vragen te beantwoorden van jou
en je collega’s. Zij geven je graag
een goede start in het mbo!

De consulenten in jouw
regio vind je op
aob.nl/over-de-aob/rayons/

Zij-instromer:
Onderhandel over je scholingstraject
Regelmatig switchen mensen uit het bedrijfsleven
naar het mbo. Bijvoorbeeld technici of werknemers
uit de zorg. Zij hebben een arbeidscontract en geven
les, maar moeten de wettelijke bekwaamheidseisen
van docent nog halen. AOb-sectorbestuurder
Hélène Jansen zegt dat deze groep startende
medewerkers vooraf duidelijke afspraken moet
maken over het scholingstraject. “Onderhandel
hier goed over. In de cao staat dat je recht hebt op
coaching, tijd en een budget voor je studie om te
voldoen aan de bekwaamheidseisen.”
Daarnaast adviseert Jansen om te kiezen voor de
verkorte lerarenopleiding in plaats van het halen
van een beperkter pedagogisch-didactisch

getuigschrift. “Met een diploma
van een lerarenopleiding kun
je als docent ook bijvoorbeeld
bij elke vmbo-instelling
in Nederland werken. Met
alleen een getuigschrift ben je
minder breed inzetbaar in het
onderwijs.”

2019
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Instructeur:
Leg je studieplan vast
Instructeurs die vanaf 1 augustus 2018 zijn gaan werken
bij een mbo-instelling in een vaste baan, als uitzendkracht
of bijvoorbeeld als gedetacheerde moeten gaan voldoen
aan de wettelijke bekwaamheidseisen op het gebied van
pedagogische en didactische kennis. Als instructeur heb je in
principe 24 maanden de tijd om die bekwaamheid te halen.
Hiervoor zijn opleidingen ontwikkeld. De opleidingen
kunnen bij een hogeschool gevolgd worden, of bij de
werkgever via een interne opleiding.
Als instructeur (soms ook ‘begeleider’ of anderszins
genoemd) heb je bij het behalen van je bekwaamheid recht
op een scholingstraject. Onderdeel van het scholingstraject
is het studieplan waarin studieverlof, budget en coaching
zijn opgenomen. “Zorg dat deze faciliteiten goed worden
vastgelegd in het studieplan”, adviseert sectorbestuurder
Hélène Jansen van de AOb. “Werkgevers willen vaak dat je
een studieovereenkomst ondertekent. Neem contact op met
een van onze AOb-consulenten in de regio: dit zijn ervaren
collega’s die je verder helpen.”
De contactgegevens van de
rayonkantoren vind je op
aob.nl/over-de-aob/rayons/

Denk aan je vergoeding voor
avond- en weekeindwerk
Ondersteunend- en beheerspersoneel (obd), zoals
onderwijsondersteuners, conciërges of receptionisten, die
regelmatig werken buiten 08.00 en 18.00 uur, hebben recht
op een vergoeding. Veel ondersteuners blijken hiervan
niet op de hoogte te zijn. Het gaat om obd’ers tot en met
salarisschaal 10.
“Juist in het mbo komt avond- en weekeindwerk vaak voor”,
zegt AOb-sectorbestuurder Hélène Jansen. “Bijvoorbeeld bij
de groene aoc’s, waar dieren ook in het weekend verzorging
nodig hebben.” In de cao staat een tabel met de vergoedingen.
“Op een zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur krijg je per uur 45
procent bovenop het uurloon. Op een feestdag krijg je dubbel
uitbetaald per uur. Check dus de loonstrook. De
laatste tijd hoor ik dat er ‘tijd voor tijd’ wordt gegeven, terwijl

de cao aangeeft dat er uitbetaling moet plaatsvinden voor
onregelmatig werk.”
Naast ingeroosterd werk kan je werkgever je ook vragen
om af en toe over te werken. Als je als obd’er in opdracht
van je werkgever moet werken op de uren waarvoor je niet
standaard bent ingeroosterd, krijg je daarvoor ‘tijd voor tijd’
én krijg je die uren uitbetaald met een extra percentage op
het uurloon. “Vaak hoor ik verbaasde reacties als ik zeg dat
uitbetalen ook bij overwerk in de cao staat”, zegt Jansen. “Let
daar dus goed op maak gebruik van je cao. Daar hebben we
hem voor afgesloten.”
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Aan de slag met werkdruk
Voor 1 juli 2019 moet volgens de cao op iedere mboinstelling een plan voor de beheersing van de werkdruk
worden opgesteld. De ondernemingsraad moet met dit plan
instemmen en er moet draagvlak zijn onder het personeel.
En daar hebben ze jouw input bij nodig!
Hoe ervaar jij je werkdruk? Wordt er bijvoorbeeld
voldoende gedaan om piekbelasting te verminderen? Hoe
is het werkklimaat en de stijl van leidinggeven? Kan het
werk slimmer worden georganiseerd en hoe dan? Houdt
je werkgever voldoende rekening met de verschillende
levensfases van personeelsleden? Startende medewerkers
hebben bijvoorbeeld andere behoeftes dan oudere
medewerkers en medewerkers met kleine kinderen.
De ondernemingsraad van jouw instelling nodigt je van
harte uit om mee te praten, bijvoorbeeld via enquêtes of via
bijeenkomsten. Laat vooral je stem horen. Bestrijding van de
werkdruk is maatwerk. Help om dat mogelijk te maken. In
jouw belang, en dat van je collega’s.

Werkverdeling:
Weet jij hoe het werkt?
In het mbo kunnen de onderwijsteams een grote
rol spelen bij de verdeling van het werk. Sterker
nog: volgens de cao nemen de teams op dit punt
het voortouw. De taken worden, binnen de
randvoorwaarden van de beschikbare tijd en geld,
onderling verdeeld. Pas als het team er niet uit
komt, beslist de leidinggevende.
Verdelen jullie het werk al onderling, als team? Zo
nee, dan komen de bestuurders uit het rayon hier
graag een voorlichting over geven bij het team.
Neem contact op met de rayonbestuurders
via aob.nl/over-de-aob/rayons/

2019

2019
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Marius Splinter
(54) is docent
economie bij
Landstede MBO
in Raalte.

‘Mbo is niet
het laagste van
het laagste’
et de loonstijging in de
nieuwe cao is Marius
Splinter tevreden, alhoewel hij het verschil met
het bedrijfsleven nog wel groot
vindt. “Toen ik 2003 werd aangenomen, ben ik er in salaris behoorlijk op achteruitgegaan. Ik reed
altijd in een Mercedes of Audi, nu
in een Toyotaatje. Maar weet je, dat
kan mij niets schelen, ik heb nu
veel meer plezier in mijn werk. En
dat is ook wat waard!”
Zoals zoveel docenten in het mbo
maakte Splinter eerst carrière in

FOTO: FRED VAN DIEM

M

het bedrijfsleven. Hij was hypotheekadviseur, financieel adviseur en had zeven jaar lang een
eigen bedrijf in collectieve personeelsverzekeringen voor hij bij
toeval het mbo-onderwijs inrolde.
“Toen ik vanwege mijn gezondheid moest stoppen met mijn
eigen bedrijf, werd me bij het uitzendbureau gevraagd of ik niet het
vak ‘belastingaangifte doen’ aan
mbo-studenten wilde geven. Dat
zou ik zelf nooit bedacht hebben,
maar ik vond het geweldig.” Splinter haalde zijn onderwijsbevoegd-

heid en kon daarna als docent economie aan
de slag. Nu werkt hij alweer vijftien jaar bij
Landstede. “Wat ik altijd heel vreemd heb
gevonden is dat er geen specifieke lerarenopleiding is voor het mbo. De focus ligt bij
ons werk niet zozeer op kennisoverdracht,
maar op het aanleren van een professionele
beroepshouding. Dat is toch een vak apart.
Dat is ook een van de redenen waarom ik nu
de masteropleiding expertdocent beroepsonderwijs doe.”
Volgens Splinter heeft het mbo te kampen met een slecht imago. “Ik hoor weleens
ouders tegen hun kind op de havo zeggen:
Als je niet goed je best doet, moet je misschien wel naar het mbo. Alsof het mbo het
laagste van het laagste is! Echt onzin. Dat
blijkt ook uit het feit dat nogal wat havisten
het bij ons knap lastig hebben.”
Splinter is trots op het mbo en is blij met
zijn tweede carrière. “Dat ik hier jongens en
meisjes in een paar jaar tijd zie uitgroeien tot
mannen en vrouwen die ik met een gerust
hart aan het bedrijfsleven toevertrouw: dat
vind ik het mooiste aan mijn werk.”
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‘Er kan veel, je
moet het alleen
wel weten’
Sectorconsulent Peter Baks komt op veel
roc’s om vragen van leden te beantwoorden.
“Het is fantastisch als je mensen verder
kunt helpen.”

H

Hoe kom jij aan al die kennis?
“In ben in het dagelijks leven opleidingsadviseur
van het Leerwerkloket Achterhoek waarin het Roc
Graafschap College participeert en ik ben voorzitter van de ondernemingsraad daar. Vooral in die
laatste functie heb ik de afgelopen jaren heel wat
kennis opgebouwd over arbeidsvoorwaarden en de
cao. Als ik naar een roc ga, trek ik trouwens altijd
mijn AOb-blouse en AOb-jas aan. Zodat mensen
weten: daar loopt de vakbond.”
Wat weten veel mensen niet over hun cao?
“Tijdens mijn bezoeken aan roc’s stellen leden
vaak vragen over de werkdruk. Vooral in het
najaar: in die periode blijkt dat het jaarprogramma
van veel mensen te vol is, omdat ze bijvoorbeeld
veel te veel lessen moeten draaien. Dan vraag ik
altijd: Waar was jij toen in het voorjaar de taken
verdeeld werden, in het teamoverleg? En dan kijken ze me aan alsof ze water zien branden.”

Eh. Teamoverleg?
“Er staat al jaren in de cao dat je de taken
onderling kunt verdelen: het team kan elk
voorjaar zelf bepalen hoe de wedstrijd het
volgende schooljaar gespeeld gaat worden. In de praktijk wordt er echter nog te
veel geleund op de teamleider. Die verdeelt de taken, daarna gaat iedereen met
zomervakantie, en in de herfst blijkt er
van alles niet te kloppen en moet er worden gerepareerd. Zonde.”
Is er nog meer onduidelijk over
de cao?
“De cao is best duidelijk, maar er heersen
soms misverstanden over de uitvoering.
In de cao staat bijvoorbeeld dat docenten
per les recht hebben op minimaal 40 procent tijd voor voorbereiding en nazorg.
In de praktijk zie je dan dat colleges van
bestuur standaard die 40 procent willen
doorvoeren, maar laat je niet in de luren
leggen: er staat ‘minimaal’ 40 procent.
Hier op het Graafschap College hebben
we bijvoorbeeld al jaren veelal 50 procent.
Trouwens: het kan tijdelijk ook minder
zijn als, en daar heb je het weer, het team
er mee instemt. Ik ken een afdeling op
een roc waar docenten tijdelijk 25 procent
willen voor het voor- en nawerk. Met de
tijd die zo overblijft worden extra docen-

FOTO: FRED VAN DIEM

eb jij een leuke baan?
“Fantastisch. Ik kom op heel veel roc’s en
tijdens die bezoeken en daarbuiten
– telefonisch, of per mail – help ik leden verder.
Ik beantwoord hun vragen over bijvoorbeeld werkdruk en de cao, en zoek ingewikkelde zaken voor
ze uit en verwijs ze zo nodig door naar de juridische dienst van de AOb. Zo kreeg ik laatst nog een
vraag over het salaris van een ondersteuner die
ook een wa-jong uitkering had. Dat ging best diep.”

2019
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Peter Baks: “Er staat al jaren in de
cao dat je de taken onderling kunt
verdelen: het team kan elk voorjaar
zelf bepalen hoe de wedstrijd het
volgende schooljaar gespeeld
gaat worden.”

ten aangenomen, zodat de groepen
kleiner kunnen worden. Je ziet:
er kan veel, je moet het alleen wel
weten.”
Wat gaat er vaak fout op roc’s?
“Communicatie blijft lastig. Ik
zie vaak dat een beleidsafdeling,
vaak in opdracht van het ministerie, een mooi plan bedenkt zonder
de werkvloer te raadplegen. Vervolgens wordt dat plan gedropt in

de praktijk, waar het niet blijkt te
werken of in elk geval moet worden aangepast. Zonde, alweer.”
Een tip voor de docenten en
ondersteuners.
“Blijf vragen. Daar ben ik voor.
Onduidelijkheid levert altijd werkdruk en stress op. Mijn motto
is: domme vragen bestaan niet,
domme antwoorden wel. Maar die
probeer ik te vermijden.”

ook een consulent uitnodigen
op jouw school? Mail naar
bezoekonzeschool@aob.nl
en geef het adres van je school
en je contactgegevens door
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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 mbo.
Samen met de sectorraad bepalen de
AOb-onderhandelaars onze inzet voor
het cao-overleg.

A

ls de inzet is bepaald, starten de
onderhandelingen. Aan de ene
kant van de tafel zitten de vakbonden, met de AOb als grootste bond en dus als
woordvoerder, 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. Maar werkgevers willen
ook van alles. Zie het als het onderhandelen
bij de aankoop van huis, maar dan met je hele

familie erbij. En met een aantal verkopers
aan de andere kant van de tafel, die ook allemaal hun eigen deelbelangen hebben.
Zodra 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?
Kijk op www.aob.nl/meedoen
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Marleen Pathuis
(32) is docent
transport &
logistiek bij het
Deltion College in
Zwolle.

‘Er komt zo veel
meer bij kijken’
a, ik vind het heel goed
dat in de cao is afgesproken dat mbo-instellingen kritisch moeten gaan kijken
naar de werkdruk”, zegt Marleen
Pathuis. “Maar tegelijkertijd is het
ook een verzamelbegrip. Of je veel
werkdruk ervaart, heeft bijvoorbeeld ook te maken met werkplezier. Omdat ik mijn werk ontzettend leuk vind, besteed ik er graag
tijd aan en voel ik niet zo snel
werkdruk.” Toch schuilt daarin
ook een gevaar. “In het begin van
mijn carrière werkte ik ook vaak
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“J

de weekenden, en dan kon het
weleens te veel voor me worden.
Nu hou ik de weekenden zo veel
mogelijk vrij.”
Ze ziet om zich heen dat jonge collega’s kampen met de druk. “Het
valt ook vaak niet mee, want naast
het lesgeven komt er veel bij kijken: administratie doen, stageadressen bezoeken, oudergesprekken voeren. Daarom is het goed
dat beginnende docenten meer
tijd krijgen om zich in te werken.”
Pathuis werkt inmiddels zeven
jaar in het mbo, en heeft er nog

lang niet genoeg van. “Ik had hiervoor een
logistieke functie in het bedrijfsleven en
deed daarnaast vrijwilligerswerk met jongeren. In deze baan combineer ik beide passies.”
Het is haar opgevallen dat in andere onderwijssectoren zoals op basisscholen de salarissen lager liggen. “Heel oneerlijk vind ik dat.
Dat de lonen hier hoger zijn, komt misschien
wel door het feit dat veel docenten afkomstig
zijn uit het bedrijfsleven. Toen ik hier werd
aangenomen, werd ook gekeken naar wat
ik bij mijn werkgever had verdiend. Daarop
werd de schaal aangepast.”
Toch zal ze nooit rijk worden van haar werk.
“Maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik wil
geen dikke auto voor de deur. Geef mij maar
een goede fiets: dat is hier in Zwolle veel
handiger.” Voor de extra loonsverhoging en
de eenmalige uitkeringen heeft ze al een
bestemming. “Ik hou van fotograferen in
mijn vrije tijd, dus ik ga daar een goede
camera van kopen.”

16

MIJNCAO

Mooi, zo’n goede cao!

2019

Met afspraken over loonsverhoging, eenmalige uitkeringen,
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!

