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BETREFT   
Werkdruk in het basisonderwijs  
 
 
 
 
Geachte Leden van de Vaste Commissie voor OCW, 
 
Er is veel gaande in het primair onderwijs. Leraren hebben grote zorgen over 
werkdruk en beloning. Scholen worstelen, vanwege beperkte middelen, met de 
goede uitvoering van passend onderwijs en ook ouders stellen hoge eisen aan 
kwalitatief goed onderwijs. Samen met de bonden en de PO-Raad heeft POinactie 
aandacht gevraagd voor werkdruk en beloning. Vele leraren in het land hebben dat 
via Facebook en discussies op scholen ondersteund. Voor uw debat over werkdruk 
in het onderwijs staan werkdrukverlaging en beloning voorop.  
 
Werkdrukverlaging 
Onderwijs is maatwerk en dat vraagt om de ruimte en middelen om iedere leerling 
de aandacht en begeleiding te bieden die hij of zij verdient. Voor een leraar bestaat 
dat maatwerk niet alleen uit aandacht tijdens de les, maar ook uit de 
voorbereidings– en nakijktijd, contact met ouders, begeleiding enz. Kwalitatief goed 
onderwijs vraagt om een hoog niveau maatwerk en innovatie. Om dat als 
professional te kunnen (blijven) bieden, zijn ontwikkelruimte en zijn meer handen 
in en om de klas nodig. Deze handen zijn niet altijd direct die van een extra leraar, 
maar kunnen geboden worden door onderwijs ondersteunend personeel (OOP).  
 
Dat de werkdruk in het basisonderwijs structureel te hoog is, blijkt uit elk 
onderzoek dat wij onder onze leden houden. Afgelopen najaar gaf 80% van de 
leraren aan werkdruk als een probleem te ervaren. Uit de open antwoorden blijkt 
dat leraren zich vooral druk maken over de aandacht die ze aan ieder kind kunnen 
geven: ‘Er zijn te weinig handen in de klas. Het voelt als leerkracht alsof je 
voortdurend tekortschiet’ en ‘Het gaat ten koste van het welbevinden van de 
kinderen en mezelf.’ Daarom pleit CNV Onderwijs voor meer geld voor onderwijs 
ondersteunend personeel. 
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Beloning 
CNV Onderwijs wil een eerlijk salaris voor leerkrachten in het primair onderwijs. Dat 
eerlijke salaris moet de vergelijking met het salaris van HBO-geschoold personeel in 
het VO kunnen doorstaan. Concreet gaat het om de LB-schaal met mogelijkheden 
voor LC.  
 
Voor een deel van de leerkrachten in het PO die in LA zitten, bestaat de 
mogelijkheid om naar LB te gaan. CNV Onderwijs heeft geconstateerd dat er vele 
scholen zijn die de punten van POinactie, de PO-Raad en de bonden onderschrijven. 
Echter, vele van deze scholen voldoen niet aan de functiemixnorm zoals deze is 
afgesproken in de cao PO. CNV Onderwijs heeft daarom het initiatief genomen deze 
schoolbesturen aan te schrijven en met hen in gesprek te gaan over de situatie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
CNV Onderwijs 
  
 
 
 
 
Loek Schueler 
Voorzitter  
 
 
 


