
 

Postbus 85.246 | Aidadreef 4 |  T 030 – 31 00 933 | www.poraad.nl | KvK  Utrecht 30 235 217    
3508 AE  Utrecht | 3561 GE  Utrecht | @PO_Raad | info@poraad.nl | Rek. NL22 RABO 0110 7640 56 

 

Leden Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag 
  

Betreft: reactie sociale partners op Kamerbrief arbeidsmarkttoelage voor achterstandsscholen 

 

Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor OCW, geachte mevrouw Tellegen,  
 
In zijn brief van 6 juli jl. over de arbeidsmarkttoelage voor achterstandsscholen (kenmerk 28619047) 
heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs u geïnformeerd over de stand van zaken rondom 
deze arbeidsmarkttoelage. Als sociale partners hechten wij eraan om u te laten weten dat wij ons niet 
kunnen vinden in het geschetste beeld. Graag lichten we ons standpunt toe. 
 
Het kabinet stelt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in het kader van het Nationaal Pro-
gramma Onderwijs incidenteel extra geld beschikbaar voor het toekennen van arbeidsmarkttoelagen 
aan werknemers werkzaam op scholen met grote achterstandsvraagstukken. Dat doet het kabinet van-
uit de constatering dat de leerlingen op deze scholen tijdens de coronapandemie nog meer dan elders 
vertraging in leerontwikkeling hebben opgelopen en dat deze scholen tegelijkertijd een lastiger positie 
op de arbeidsmarkt hebben. Ze hebben meer moeite om goede leraren, ondersteunend personeel en 
schoolleiders aan te trekken en te behouden. Een arbeidsmarkttoelage, zo luidt de redenering van het 
kabinet, versterkt de positie op de arbeidsmarkt. 

Kijk verder dan twee jaar 
Hoewel het vraagstuk en de urgentie daarvan met klem worden onderschreven, hebben sociale partners 
aarzelingen en bezwaren bij het in te zetten instrument van deze tijdelijke arbeidsmarkttoelagen. In het 
gesprek met de minister hebben sociale partners benadrukt dat er sprake is van een structureel vraag-
stuk dat om structurele investeringen vraagt. Als verder gekeken wordt, is zichtbaar dat deze problema-
tiek zich over een langere termijn dan die van het NPO uitstrekt. Het houdt niet op bij het stopzetten 
van de arbeidsmarkttoelage over twee jaar. Sterker: door het vooruitzicht van stopzetten is de kans aan-
wezig dat de gesignaleerde problematiek zich over twee jaar nog sterker voordoet waarvan de kwets-
bare leerlingen dan weer de dupe zullen worden. Ook beperkt het vraagstuk zich niet tot de scholen 
waar deze kabinetsmaatregel zich op richt. Op nagenoeg alle scholen speelt dit nijpende arbeidsmarkt-
vraagstuk. Ook daarom zijn extra generieke en structurele investeringen hard nodig. 

Cao-afspraak niet per se nodig 
Minister Slob schrijft in zijn brief dat voor de uitvoering van een arbeidsmarkttoelage een cao-afspraak 
nodig is. Normaal gesproken heeft dat inderdaad de voorkeur. Ook om daarmee een afweging te maken 
van dit instrument in verhouding met andere arbeidsvoorwaarden in de cao. Het gesprek en afspraken 
over arbeidsvoorwaarden behoren toe aan het overleg tussen werkgevers en werknemers. Daarbij ho-
ren ook zorgvuldige besluitvormingsprocessen met betrokkenheid van leden binnen de respectievelijke 
verenigingen.  



 

 

In deze bijzondere situatie, met deze snelheid en deze problematiek, kan daarvan worden afgeweken. 
We hebben de minister laten weten dat een cao-afspraak in dit geval niet nodig is. In de huidige regelge-
ving is reeds de mogelijkheid een dergelijke toelage uit te keren.  

De minister kan een bekostigingsregeling maken om het geld aan de betreffende scholen te doen toeko-
men. PO-Raad en VO-raad zijn in dat geval bereid om een ondersteunende richtlijn uit te brengen aan 
de scholen, PGMR-en en schoolbesturen. Dit om te verhelderen wat met de bekostigingsregeling is be-
oogd, hoe een dergelijke toelage in de organisatie overeen kan worden gekomen en welke afspraak in 
de cao van toepassing is. De beide sectorraden hebben de minister laten weten dat zij deze richtlijn aan 
het ontwikkelen zijn. De minister heeft op het voorstel om tot een bekostigingsregeling met ondersteu-
nende richtlijn te komen niet gereageerd, noch hebben wij een uitwerking van een regeling bekostiging 
kunnen inzien.  

Tot slot hechten wij eraan te melden dat we de noodzaak van een aanpak van de achterstanden van de 
meest kwetsbare leerlingen nadrukkelijk onderschrijven. Wij nodigen de minister uit om gezamenlijk om 
op korte termijn te komen tot een oplossing. 

 

Met vriendelijke groet, de sociale partners,  

 

Tamar van Gelder, voorzitter AOb 

 

 

 

Danielle Woestenberg, Voorzitter CNVO 

 

 

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad 

 

 

  

Petra van Haren, voorzitter AVS 

 

  

Jilles Veenstra, voorzitter FvOv 

  

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad 

 


