
Samen met de andere bonden, #POinactie 
en de PO-Raad heeft CNV Onderwijs het 
manifest Vijf voor twaalf ondertekend. In het 
manifest wordt de politiek opgeroepen in het 

regeerakkoord de afspraken te maken die nodig zijn: 
geld voor een eerlijk salaris en minder werkdruk in 
het primair onderwijs. Een eerlijk salaris is een salaris 
dat de vergelijking met het voortgezet onderwijs kan 
doorstaan. Voor het realiseren van minder werkdruk 
moet extra geld komen. Teams kunnen dan zelf beslis-
sen hoe ze dat willen besteden: meer handen in de 
school, meer onderwijsondersteunend personeel, 
meer tijd om lessen voor te bereiden, minder admi-
nistratieve lasten of kleinere klassen.

ACTIEBEREIDHEID
Die handtekening onder het manifest is geen 
vrijblijvende handtekening. Als de afspraken in het 
regeerakkoord onvoldoende zijn om een eerlijk salaris 
én een verlaging van de werkdruk mogelijk te maken, 

Het woordje ‘staken’ klinkt de 
laatste tijd regelmatig in het 

onderwijs. De laatste grote staking 
in het onderwijs is alweer even 

geleden. Op 6 maart 2012 vulde 
de ArenA zich met 55.000 boze 
onderwijsmensen. Zij verzetten 

zich tegen de bezuinigingen op 
passend onderwijs. En met succes. 

Hoe zit het ook al weer met 
staken en rechten van leden van 

vakbonden?

gaan de bonden, #POinactie en de PO-Raad acties 
voorbereiden. De actiebereidheid is groot, zowel bij 
de 40.000 facebookleden van #POinactie (een week 
staken in september, is hun devies), als bij de leden 
van de vakbonden. CNV Onderwijs peilde afgelopen 
week de actiebereidheid en die is enorm (zie pagina 
6). Het wachten is nu op de uitkomst van de formatie-
besprekingen in Den Haag.

STAKINGSOPROEP?
Gelukkig mag iedere werknemer in Nederland 
staken. Het maakt alleen wel uit wie de werknemers 
oproept om dat te gaan doen. Als bijvoorbeeld alleen 
PO in actie zou oproepen tot een staking, is dat een 
zogenaamde wilde staking. Een wilde staking is een 
staking die niet door een vakbond wordt ondersteund 
met een eigen stakingsoproep. Deelnemen aan zo’n 
wilde staking kan grote gevolgen hebben, zoals een 
loonstop of ontslag. Het maakt dan niet uit of je vak-
bondslid bent of niet. Dat is anders als een vakbond, 
zoals CNV Onderwijs, de leden oproept te gaan 
staken. Onderwijspersoneel dat deelneemt aan zo’n 
staking geniet daardoor enige rechtsbescherming, 
als ze lid zijn van een vakbond die de staking heeft 
uitgeroepen. Het is nog steeds mogelijk dat een werk-
gever dan geen salaris betaalt over de gestaakte dag of 
dagen. Leden van CNV Onderwijs hebben dan recht 
op een stakingsuitkering (zie kader). 

SALARIS INHOUDEN
Een werkgever hoeft geen salaris in te houden. Op 
dit moment zeggen veel besturen dat zij het manifest 
ondersteunen. Toch zijn er nu al besturen die publie-
kelijk het manifest steunen, maar ook zeggen dat zij 
bij een staking wel salaris zullen inhouden. Dat mag. 

Primair onderwijs bereidt zich voor op acties
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hoe werkt 
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Stakingsuitkering
Leden van CNV Onderwijs hebben recht op een stakingsuitkering. Zij 
krijgen die uitkering als de werkgever één of meerdere dagen het salaris 
inhoudt. Zij moeten dan ook kunnen bewijzen dat zij aan de staking 
hebben deelgenomen. Dat kan door een stakingsregistratieformulier in 
te vullen. Voor de eerste vijf dagen waarop salaris wordt ingehouden 
krijgen leden van CNV Onderwijs per dag € 60,- netto (prijspeil 1 juli 
2017). Dat bedrag is voor iedereen gelijk. Het is mogelijk dat leden die 
pas op de dag van de staking lid zijn geworden een lagere uitkering 
krijgen. Het bestuur beslist dat op het moment dat de staking wordt 
uitgeroepen. 



In de cao staat dat je geen salaris krijgt over de dagen 
dat je niet werkt. Het zet hun steun aan het manifest 
wel in een bijzonder perspectief. Het manifest Vijf 
voor twaalf is ook ondertekend door de PO-Raad, de 
werkgeversorganisatie in het primair onderwijs. Dat 
betekent dat ook de PO-Raad de actiebereidheid van 
de achterban (de schoolbesturen) zal gaan onderzoe-
ken. Een oproep om geen salaris in te houden lijkt dan 
voor de hand te liggen. Dat neemt niet weg dat indi-
viduele schoolbesturen dan alsnog kunnen besluiten 
toch salaris in te houden.

KRACHTIGE VAKBOND
Pas als de afspraken in het regeerakkoord bekend zijn, 
kunnen de ondertekenaars van het manifest Vijf voor 
twaalf beoordelen of er echt geld komt voor een eerlijk 
salaris en minder werkdruk. Dat is ook het moment 
waarop er besluiten worden genomen over eventuele 
acties. Wat al wel duidelijk is, is dat voor een effectieve 
actie een krachtige vakbond essentieel is. Heb je 
collega’s die nog geen lid zijn, overtuig ze dan van het 
belang van lidmaatschap van een vakbond, juist in 
deze spannende tijden! 

Leraren op 10 mei in de rij voor 
het Kamerdebat over werkdruk 

in het basisonderwijs.
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E-mailadres
Actievoeren vraagt snelle informatievoor-
ziening. Daarom zal er veel informatie 
per mail worden verzonden. Controleer 
via www.hetonderwijsplein.nl of je goede 
mailadres in onze administratie staat. 
Als dat niet zo is kun je dat meteen 
 veranderen.

Samen staan we sterker

Maak je collega lid en  

ontvang een cadeaubon  

t.w.v. €25,-! 
Ga naar www.cnv-actie.nl 


