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Nationaal Onderwijsakkoord: Jij krijgt de ruimte voor je vak terug! 

 

Met het Nationaal Onderwijsakkoord gaat het onderwijs terug naar de werkvloer. Jij krijgt 

het vertrouwen en de ruimte voor je vak terug. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het 

onderwijs op het gebied van waardering, werkgelegenheid en werkdruk.  

Hierbij een overzicht van de belangrijkste afspraken: 

 

 

 

Meer Waardering 

Doel: het beroep aantrekkelijk houden en maken door (financiële) waardering, 

professionele ruimte en professionalisering. Hierdoor krijgen leerkrachten de 

kans, ruimte en waardering om zich persoonlijk en in hun professie te ontwikkelen.   

 

Concrete afspraken: 

 

• Ontwikkeling loonruimte 

“Onderwijs is de belangrijkste bouwstof die Nederland heeft,” zo staat er in het Nationaal 

Onderwijsakkoord. CNV Onderwijs heeft altijd duidelijk gesteld dat bij toponderwijs een 

passende waardering voor onderwijspersoneel hoort. Juist in moeilijke economische 

tijden is extra geld voor onderwijs en onderwijspersoneel een investering in de toekomst. 

Er is daarom een akkoord over substantiële ontwikkelingen in de loonruimte.  

 

 

• Meer tijd en geld voor scholing 

Bekwaamheid is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Leraren krijgen 

daarom meer ruimte, geld en tijd om hun bekwaamheid te onderhouden.  

 

 

• Nieuwe seniorenregeling en overgangsregeling voor huidige BAPO 

Er komt een nieuwe seniorenregeling en overgangsregeling voor de huidige BAPO. 

CNV Onderwijs heeft in dit akkoord bereikt dat in de komende CAO-onderhandelingen 

afspraken worden gemaakt over een nieuwe seniorenregeling en over 

overgangsregelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande rechten van 

de huidige BAPO-gebruikers. Pas wanneer hierover overeenstemming bestaat wordt de 

huidige BAPO-regeling vervangen door een nieuwe seniorenregeling. Een 

seniorenregeling die participatie- en kwaliteit bevorderend is, en past bij de huidige 

moderne tijd. Met deze afspraken heeft CNV Onderwijs kunnen voorkomen dat de BAPO-

regeling verdwijnt zonder dat daar een goede seniorenregeling voor in de plaats komt. 

 

 

• Minder flexibele contracten. Goede inzet wordt beloond met vaste 

betrekking 

Met name jonge leraren hebben veel te maken met tijdelijke arbeidscontracten. Er zijn 

nu afspraken gemaakt omdat aantal terug te brengen. Hierdoor kunnen goed 

presterende leraren sneller een vast contract krijgen en komen investeringen in 

professionalisering beter tot hun recht. 

 

 

 

 



Meer Werkgelegenheid 

Doel: Behoud van werkgelegenheid, geen verloren generatie afgestudeerde leraren, 

zekerheid, continuïteit gekwalificeerd personeel en daardoor behoud van kwaliteit 

 

Concrete afspraken: 

 

• 3.000 extra banen voor jonge leraren in 2014 

Op korte en lange termijn wordt geïnvesteerd in het onderwijs en het 

onderwijspersoneel. Extra middelen worden ingezet zodat onderwijsinstellingen jonge 

leraren in dienst kunnen nemen en houden. In 2014 komen zo 3.000 extra banen voor 

jonge leraren vrij.  

 

 

• Grotere baankansen voor jongeren 

Dankzij aantrekkelijke regelingen voor vervroegde uittreding ontstaat er tevens meer 

ruimte voor werkgelegenheid. Ook dit biedt meer baankansen voor jong 

onderwijspersoneel.  

 

 

• Baangarantie voor aankomende docenten in tekort vakken VO 

Er wordt breed ingezet op het verhogen van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het 

werken in het onderwijs. Naast het creëren van extra werkgelegenheid en meer 

baankansen komt er baangarantie voor docenten in specifieke tekortvakken.  

 

 

 

Minder Werkdruk 

Doel: gezond en gemotiveerd blijven werken door ruimte voor kerntaak lesgeven. 

Voorkomen: ziekte, burn-out, demotivatie, vermindering kwaliteit  

 

Concrete afspraken:  

 

• Terugdringen administratieve rompslomp 

De hoge verantwoordingslast in het onderwijs is een belangrijke oorzaak van de hoge 

werkdruk. Er is afgesproken per sector grondig te onderzoeken en voorstellen uit te 

werken hoe deze verplichtingen verminderd kunnen worden. De brede aanpak en 

betrokkenheid van diverse partijen is een belangrijk punt hierbij. Het onderzoek van CNV 

Onderwijs naar de werkdruk in het onderwijs wordt hierin meegenomen.   

 

 

• Meer autonomie en zeggenschap voor onderwijspersoneel 

Een van de problemen wat betreft ervaren werkdruk is het gebrek aan autonomie van 

leraren. Het akkoord wil wettelijk vastleggen dat er ook in de sectoren PO en VO meer 

ruimte komt voor het professioneel handelen van de leraar door vergroting van de 

zeggenschap en regelmogelijkheden.   

 

 

• Extra capaciteit door meer personeel 

De werkdruk is ook hoog door te weinig personeel en ondersteuning. Er worden extra 

investeringsmiddelen voor het onderwijs uitgetrokken. Deze middelen worden 

grotendeels ingezet voor meer personeel. Bij de inzet zal rekening worden gehouden met 

de effecten op de werkdruk.  

 

 

• Flexibilisering onderwijstijdnorm in VO 

In het Voortgezet Onderwijs komt er flexibilisering in de onderwijstijdnorm. Het 

afschaffen van de schotten per schooljaar zal leiden tot meer flexibiliteit. Hierdoor 

vrijvallende middelen kunnen worden ingezet voor werkdrukverlichting.    


