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Jij staakt toch ook
op 30 & 31 januari!
Elke
leerling
heeft recht
op goed
onderwijs

SO
aob.nl/investeerinonderwijs

Actiepunten
speciaal onderwijs (sbo, so, vso)
Leraren, ondersteuners en schoolleiders in het speciaal onderwijs zetten zich dagelijks in voor het onderwijs aan leerlingen
die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Juist
het onderwijs aan deze kwetsbare groep leerlingen is op losse
schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort.
Scholen voor speciaal onderwijs worden harder geraakt door
het lerarentekort dan andere scholen.
Kleinere klassen en persoonlijke aandacht vormen de basis van
het speciaal onderwijs, maar door de oplopende tekorten zijn
deze uitgangspunten steeds verder in de verdrukking geraakt.
Het aantal leerlingen per klas is toegenomen, er is nog maar
weinig tijd voor de persoonlijke ondersteuning. Terwijl leerlingen
in het speciaal onderwijs baat hebben bij structuur, rust en een
vertrouwd gezicht voor de klas, kan dit steeds minder worden
geboden. Niet voor niets stromen veel leraren uit en kampt een
schrikbarend deel met burn-out klachten.
Het aantal leerlingen dat wordt doorverwezen naar het speciaal
onderwijs neemt weer toe, terwijl het aantal bevoegde leraren
juist afneemt. Dit leidt tot onveilige en onhoudbare situaties op
de scholen. Een toenemend aantal scholen voelt zich nu al
genoodzaakt om te werken met wachtlijsten, omdat anders de
kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. Als er nu niets
gebeurt zullen meer scholen rigoureuze beslissingen moeten
nemen. Om werken in het speciaal onderwijs weer aantrekkelijk
te maken zal er iets moeten gebeuren aan de torenhoge hoge
werkdruk.
De beloning van leraren en onderwijsondersteuners vraagt
aandacht. Leraren die in het speciaal onderwijs werken hebben
te maken met een uitdagende populatie leerlingen, maar
verdienen veelal nauwelijks meer of zelfs minder dan hun
collega’s in het regulier onderwijs. Het aantrekken en vasthouden van collega’s is hierdoor een onmogelijke taak. Dit probleem
speelt nog sterker in het vso, omdat hier de cao po geldt. Zij
concurreren met het regulier vo waar de betere cao vo geldt.
Dat moet anders.

Daarom staken wij op 30 en 31 januari!

Wij roepen dit én het
volgende kabinet op:
investeer in onderwijs!
90 miljoen structureel om het carrièreperspectief van het onderwijsondersteunend
personeel en schoolleiders in basis en
speciaal onderwijs te verbeteren
560 miljoen structureel om de loonkloof van
het primair- met het voortgezet onderwijs te
dichten
Een salarisverhoging van 1,25% elk jaar voor
ondersteunend personeel, directeuren en
leraren, bovenop de normale loonruimte, om
de achterstand die er door de nullijn is
ontstaan in te halen

