
MBO-Raad, reactie op ‘Vechten voor je schaal’ 1 november 2022:  
 
‘Het is erg lastig reageren op een – naar het lijkt - verzameling reacties die zo wordt gekleurd door 
emotie. Uiteraard is deze emotie een belangrijk signaal: gaat immers ook over werkplezier, een 
onderwerp dat we met de werknemersorganisaties hoog op de agenda hebben staan. Voor ons  is 
‘loopbaanperspectief’ breder dan lb-lc-schalen of een hogere schaal: het gaat ook over persoonlijke 
ontwikkeling, horizontale loopbaanstappen etc. Gecombineerd met aandacht voor duurzame 
inzetbaarheid, de goede dialoog in het team etc. voorkomen van verhoging van de werkdruk is ook 
een onderwerp dat hieraan raakt. En niet voor alleen onderwijsgevenden, maar voor álle 
werknemers. 
  
Voor specifiek LB/LC: de werknemers- en werkgeversorganisatie in het mbo hebben in de cao mbo 
geen generieke afspraken gemaakt over (streef)percentages LC en verhoudingen LB-LC. Alle vrijheid 
voor de scholen en voor de medezeggenschap: scholen kunnen deze afspraken met de 
ondernemingsraad in het kader van formatiebeleid op schoolniveau maken. Ook stellen scholen met 
instemming van de ondernemingsraad loopbaanbeleid met kwaliteitscriteria vast, die docenten in 
het mbo ondersteunen in het zetten van stappen in hun loopbaan.  
  
Aan de cao-tafel werken we als sociale partners aan modernisering van het 
functiewaarderingssysteem mbo en het maken van voorbeeldfuncties (voor o.a. die van docent) voor 
alle mbo-scholen. Dat doen we omdat sociale partners het in het mbo belangrijk vinden dat goede 
docenten ook in het kader van hun carrière behouden blijven voor het primaire onderwijsproces.  
We hebben daarom alle mbo-scholen gevraagd inzichtelijk te maken welke criteria zij binnen de 
mbo-school voor docenten hanteren om van LB naar LC en hoger te komen (loopbaanperspectief 
voor mbo-docenten). Dit gaat vervolgens sociale partners in het mbo inzicht geven in deze 
kwaliteitscriteria die in het kader van carrièreperspectief voor docenten in het mbo belangrijk is. 
Mbo-scholen leveren ons op dit moment hun loopbaanbeleid aan, dat wij transparant met de 
vakbonden zullen delen.’ 
  
 


