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Utrecht, 19 juni 2017 

 

Betreft: Ultimatum voor geld voor salarisverhoging en verlaging van werkdruk in het Primair 

Onderwijs 
 
Aan de leden van de Tweede Kamer  
 
Het primair onderwijs stevent af op een immens lerarentekort. Het risico dat er straks voor 
honderdduizenden kinderen geen leraar is, hangt boven de markt. Op dit moment hebben we 1.000 
fte tekort en als we hier niets aan doen loopt dit op tot 4.000 fte in 2020 en maar liefst tot 10.000 fte 
in 20251. Het aantal aanmeldingen bij pabo’s loopt hard terug en de leraren die voor de klas staan 
hebben te maken met een structureel te hoge werkdruk en een te laag salaris. Dit is funest voor de 
kwaliteit van ons onderwijs. Dát is de reden waarom verschillende partijen de noodklok luiden. Dát is 
de reden waarom een beweging onder leerkrachten de afgelopen vier maanden is uitgegroeid tot 
een maatschappelijke beweging die nog iedere dag groeit en dát is ook de reden waarom inmiddels 
honderdduizenden Nederlanders de petitie getekend hebben en dit aantal stijgt nog steeds elke dag. 
 
De oplossing voor het afwenden van deze onderwijsramp is bekend: geld voor een eerlijk salaris en 
minder werkdruk. Dit is een duurzame oplossing, want het primair onderwijs moet weer een 
aantrekkelijke sector worden om in te werken. Dit begint met een gelijkwaardig salaris. Een collega in 
het voortgezet onderwijs verdient nu tot zo’n 20% meer2. Ook met betrekking tot de werkdruk 
spreken de cijfers voor zich. Nergens is het aantal burn-outs zo hoog als in het primair onderwijs3.  
Wij maken ons als organisaties in het primair onderwijs grote zorgen over het effect hiervan op de 
kwaliteit van ons onderwijs en daarmee op onze economie. De brede steun vanuit de maatschappij 
bevestigt dat de nood hoog is. De politiek is aan zet en moet met een oplossing komen. U staat aan 
de basis van een nieuw kabinet. Onze boodschap is duidelijk: een nieuw kabinet moet flink 
investeren in het onderwijs. Niets doen is geen optie. 
 
Het PO-Front, een samenwerking van POinactie, AOb, AVS, FNV, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-
Raad, gaat daarom over tot het stellen van een ultimatum. Hierbij stelt het PO-Front aan alle Tweede 
Kamerfracties  de volgende eisen: 
- Een schriftelijke toezegging aan het PO-Front dat uw fractie de komende regeerperiode het 

standpunt zal innemen dat er structureel extra geld wordt geïnvesteerd in het Primair Onderwijs 
voor verhoging van het salaris en verlaging van de werkdruk; 

- En de schriftelijke toezegging dat uw fractie, indien zij zal deelnemen aan de onderhandelingen 
over een nieuw regeerakkoord, haar standpunt zal handhaven bij de totstandkoming van het 
regeerakkoord.  

 
 
 

                                                           
1
 CentERdata (2016). De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel PO, VO,MBO 2015-2025.  

2
 Zie cao PO 2016-2017 en cao VO 2017-2017.  

3
 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/47/cbs-en-tno-een-op-de-zeven-werknemers-heeft-burn-outklachten 

https://www.pofront.nl/petitie/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/47/cbs-en-tno-een-op-de-zeven-werknemers-heeft-burn-outklachten
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Indien wij vóór vrijdag 23 juni 2017 om 10.00 uur geen schriftelijke reactie van u hebben ontvangen, 
waaruit blijkt dat u integraal akkoord gaat met de hiervoor geformuleerde eisen, zijn wij genoodzaakt 
door middel van collectieve acties onze eisen kracht bij te zetten. Deze collectieve acties zullen er om 
te beginnen als volgt uitzien: 
- Dinsdag 27 juni 2017 wordt een collectieve actie georganiseerd door de gezamenlijke 

organisaties in het PO-Front waarbij het eerste uur geen les wordt gegeven in het Primair 
Onderwijs. Leraren zullen tijdens deze actie wel andere niet-lesgevende taken uitvoeren; 

- Dinsdagmiddag wordt een petitie aangeboden aan de informateur. Deze petitie is momenteel al 
door meer dan 230.000 leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders en sympathisanten getekend. 

Onze acties vallen onder de bescherming van artikel 6, vierde lid van het Europees Sociaal Handvest.  
 
Graag zien wij de gevraagde schriftelijke toezegging van uw fractie tegemoet.  
 
Hoogachtend, 
 
Namens PO-Front, 
 
 
Thijs Roovers - POinactie 

 
 
Jan van de Ven - POinactie 

 
 
Liesbeth Verheggen - Algemene 
Onderwijsbond 

 
 
Petra van Haren - Algemene Vereniging van 
Schoolleiders 

 

 
Loek Schueler - CNV Onderwijs 

 
 
Jilles Veenstra - Federatie van 
Onderwijsvakorganisaties 

 
 
Han Busker - FNV 

 
 
Rinda den Besten - PO-Raad 

 
 

 
Contact: actie@pofront.nl 
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