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Geachte Fractievoorzitters, 

 

Op 19 juni heeft u van de Minister van Financiën de Hoofdlijnenbrief ontvangen, 

waarin de eerste aanzetten voor de invulling van de aanvullende bezuinigingen van 

netto € 6 miljard worden weergegeven. De gezamenlijke onderwijsvakorganisaties 

brengen met deze brief hun bezwaar tegen de aanhoudende nullijn in het onderwijs 

onder uw aandacht. 

 

Nullijn onderwijs door sociaal akkoord van tafel 

Met het sociaal akkoord was de voortzetting van de nullijn voor de onderwijssector van 

tafel. Daarmee kwam een eind aan vier jaar nullijn voor het onderwijspersoneel. De 

ontwikkeling van de lonen van het onderwijspersoneel is in de afgelopen jaren weer 

flink uit de pas gaan lopen met die in de marktsector. In de Hoofdlijnenbrief (tabel 2) 

wordt aangegeven dat de ontwikkeling van het contractloon in de marktsector voor 

2013 en 2014 1,5 procent betreft. Met een aanhoudende nullijn voor het onderwijs 

zou het gat dus nog groter worden. De onderwijsvakorganisaties waren blij met de 

ruimte die het sociaal akkoord bood voor zinvolle onderhandelingen over de primaire 

arbeidsvoorwaarden als onderdeel van nieuwe cao’s. 

 

Kwetsbare onderwijsarbeidsmarkt en hoge ambities 

Voor de komende jaren is de ontwikkeling van de onderwijsarbeidsmarkt kwetsbaar. 

Vanaf 2015 komt een forse uitstroom van oudere leraren op gang. De vacatures die 

daarmee ontstaan moeten door nieuwe leraren worden opgevuld. Door de stille 

bezuinigingen van de afgelopen jaren, kampen veel schoolbesturen met financiële 

tekorten. Klassen worden groter en formatie wordt ingekrompen. Tijdelijke contracten 

worden niet verlengd. Dit treft vooral jonge leraren, die vaak al enkele jaren van 

school naar school gaan met telkens een tijdelijke aanstelling. Vaak kiezen ze er voor 

om buiten het onderwijs te gaan werken. Dit slechte arbeidsmarktperspectief heeft de 

afgelopen jaren voor een dalende instroom in de lerarenopleidingen en pabo’s 

gezorgd. 

 

Tegelijk zijn de verwachtingen van het Nederlands onderwijs hoog. Het Kabinet 

spreekt in het Regeerakkoord de ambitie uit dat het onderwijs zich van ‘good’ naar 

‘great’ ontwikkelt. Die ambitie kan alleen gerealiseerd worden met excellente leraren 

voor de klas. Het onderwijspersoneel zal die ambitie waar moeten maken. Zittende 
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leraren zullen zich extra moeten professionaliseren. En door hogere eisen te stellen 

voor toelating tot de lerarenopleidingen en pabo’s zal ook meer van nieuwe leraren 

worden gevraagd. De onderwijsvakorganisaties vinden dat deze hoge ambities en 

eisen niet bestraft mogen worden met een aanhoudende nullijn. Dat brengt de 

loonontwikkeling van onderwijspersoneel op nog grotere achterstand. 

 

Nullijn onderwijs door Hoofdlijnenbrief weer op tafel 

Met de Hoofdlijnenbrief komt de nullijn voor het onderwijs toch opnieuw op tafel. 

Onacceptabel voor de onderwijsvakorganisaties. In 2007 is met het actieplan 

‘LeerKracht van Nederland’ een aantal maatregelen in gang gezet om de 

loonontwikkeling van onderwijspersoneel te versterken ten opzichte van de 

marktsector. De achterstand die in de jaren daarvoor was ontstaan zou in enkele 

stappen worden ingehaald. We zijn helaas weer terug bij af. De investeringen van het 

actieplan zijn meer dan tenietgedaan door de jarenlange nullijn. De koopkracht van de 

beroepsgroep die Nederland naar de top van de kenniseconomie moet leiden is jaar op 

jaar verminderd. Al in 2009 is voor het onderwijs een nullijn afgesproken (voor 2010). 

Weer een jaar nullijn in 2014 zou betekenen: vijf jaar nullijn en een koopkrachtverlies 

van meer dan 10%. Het onderwijspersoneel heeft inmiddels al bijna € 1,5 miljard 

minder loon geïncasseerd door de economische crisis. Met vier jaar nullijn heeft het 

onderwijspersoneel genoeg koopkracht ingeleverd en ruimschoots zijn bijdrage 

geleverd aan het terugdringen van het tekort op de Rijksbegroting. 

 

De onderwijsvakorganisaties trekken een streep. Voortzetting van de nullijn maakt de 

ambitie voor hoogwaardig onderwijspersoneel voor ‘great’ onderwijs in Nederland 

ongeloofwaardig. De onderwijsvakorganisaties vragen dat het referentiemodel zonder 

beleidsmatige ingrepen weer in werking treedt. Organisaties willen verder afspraken 

maken over inlopen van de ontstane achterstanden en een studie naar een 

referentiemodel dat beter aansluit op het onderwijs dat het huidige niet 

functionerende referentiemodel zal vervangen. Middels het zorgakkoord is voor de 

zorg wel een uitzondering op de nullijn voor de collectieve sector gemaakt. Het 

onderwijspersoneel verdient een zelfde uitzondering.  

 

We vertrouwen erop dat u ons standpunt zult meewegen in de beoordeling van de 

Hoofdlijnenbrief. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitters van CNV Onderwijs, AOb en FvOv 

 

 

 

 

 

 

Helen J. van den Berg Walter Dresscher Jilles Veenstra 

voorzitter CNV Onderwijs voorzitter AOb voorzitter FvOv 

 

 

 

Cc.:  mevrouw J. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 


