
Utrecht, mei/juni 2022 
 
Beste bestuurder, schoolleider, 
 
De Algemene Onderwijsbond daagt u uit om op woensdag 8 juni vanaf 14.00 uur in 
gesprek te gaan met uw docenten en ondersteuners. Om samen tot voorstellen te 
komen die de werkdruk kunnen verminderen en die in een nieuwe cao worden 
opgenomen. 
 
De cao-onderhandelingen over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs zijn in 
het najaar van 2021 gestart. Een akkoord blijft tot nu toe helaas uit. 
 
De speerpunten in de onderhandelingen zijn een rechtvaardige loonsverhoging en een 
verlaging van de torenhoge werkdruk. Voor dat laatste is er nu 300 miljoen euro 
structureel beschikbaar vanuit het met het kabinet afgesloten Onderwijsakkoord.  
 
Afspraken hierover moeten een plek krijgen in de cao. Wij verschillen echter sterk van 
mening met de VO-raad over hoe dit precies moet worden vastgelegd. De AOb en FNV 
Overheid vinden dat dit geld gebruikt moet worden om elke docent en ondersteuner 
60 keuze-uren per jaar te geven, die besteed kunnen worden aan meer tijd voor werk 
en persoonlijke ontwikkeling. Ook moet er een maximum van 24 lesuren per week 
worden ingesteld. 
  
De VO-raad denkt hier anders over, maar heeft ook aangegeven de professionele 
dialoog in de scholen te willen versterken. Die handschoen pakken we graag 
op. Daarom deze uitnodiging om op 8 juni in gesprek te gaan met uw docenten en 
ondersteuners; hoe moet volgens u en uw collega's de 300 miljoen euro worden 
ingezet om de doelen te bereiken. 
 
Wij geven de aftrap tijdens een livestream van de AOb, van 14.00 tot 14.30 uur. 
Daarna kunt u met uw docenten en ondersteuners in gesprek gaan, bijgaande 
vragenlijst (deze lijst gaat live op de dag zelf) kan daarbij als leidraad dienen.  
  
Wij gaan ervan uit dat u uw docenten en ondersteuners in de gelegenheid stelt om aan 
het gesprek en de livestream deel te nemen. Mocht dat niet het geval zijn, wilt u dit 
dan aan ons doorgeven? 
 
Leden van de AOb en FNV Overheid die aan de bijeenkomst willen deelnemen kunnen 
hiervoor een beroep doen op artikel 15.5 lid 2 van de cao-vo. Maar wij vertrouwen er 
op dat dit niet nodig zal zijn. 
  
Hoogachtend, 
 

Jelmer Evers (vicevoorzitter AOb)  
Gerard Klaassen (bestuurder FNV Overheid)  
  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JK-18An8OESR6Fs9TRdCvkE4xK32RjpKlm8zy27CJ1tUMDc1Uk1IRVoyN0VDNk5KN05MWFdVRzI2Mi4u

