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Wij staken voor onze leerlingen, voor ons onderwijs, voor de 
toekomst van ons land. De kwaliteit van ons basisonderwijs 
staat zwaar onder druk. Het is crisis. 

In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen 
leraar voor de klas, dit loopt op naar bijna 100.000 leerlingen in 
2025 en bijna 240.000 leerlingen in 2028. Het lerarentekort is 
enorm en ontregelt scholen. Structurele investeringen zijn 
nodig zodat het onderwijs weer een aantrekkelijke sector wordt 
om in te werken. 

Als deze structurele investeringen uitblijven zijn de gevolgen 
enorm. Steeds vaker zullen er onbevoegden voor de klas 
worden gezet, klassen naar huis worden gestuurd, vierdaagse 
schoolweken worden ingevoerd of – in het ergste geval – 
scholen moeten sluiten. 

Het lerarentekort slaat het hardst neer bij leerlingen die de 
meeste ondersteuning nodig hebben. Het wordt onmogelijk om 
alle leerlingen goed onderwijs te blijven bieden. De ongelijkheid 
tussen groepen leerlingen groeit. Het aantal particuliere 
scholen groeit, meer scholen vragen een torenhoge ouder-
bijdrage, ouders kiezen steeds vaker voor betaalde bijles. 

De werkdruk van het onderwijspersoneel is een continue zorg. 
Mede door het lerarentekort blijft de werkdruk oplopen en 
kampt het onderwijspersoneel met een hoog percentage 
burn-outs. De klassen zitten te vol. Met de werkdrukgelden 
nemen schoolteams gerichte maatregelen om de werkdruk te 
verminderen. Tegelijkertijd maakt het lerarentekort de inzet van 
deze werkdrukgelden lastig, want hoe kun je een extra leraar in 
dienst nemen, als die niet te vinden is? 

Daarom staken wij op 30 en 31 januari!

Wij roepen dit én het
volgende kabinet op:
investeer in onderwijs!

90 miljoen structureel om het carrière-
perspectief van het onderwijsondersteunend 
personeel en schoolleiders te verbeteren

560 miljoen structureel om de loonkloof 
tussen het primair- en voortgezet onderwijs 
te dichten

Een salarisverhoging van 1,25% elk jaar, 
bovenop de normale loonontwikkeling voor 
ondersteunend personeel, leraren en direc-
teuren, om de achterstand die er door de 
nullijn is ontstaan in te halen. 
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