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1 Een Nationaal Onderwijsakkoord? 
Het Nationaal Onderwijsakkoord is een akkoord tussen enerzijds de partijen uit de Stichting 
van het Onderwijs (de bonden en de raden, dus werknemers en werkgevers) en anderzijds het 
kabinet. Deze afspraken hebben als doel om te komen tot meer waardering, meer 
werkgelegenheid en minder werkdruk voor het onderwijspersoneel.  
 
2 Waarom kan het akkoord op dit moment niet worden gepubliceerd?  
De maatregelen uit het akkoord kosten extra geld, naast de al eerder geplande investeringen. 
Het Kabinet heeft besloten om pas op Prinsjesdag met de concrete bedragen uit de 
onderwijsbegroting naar buiten te komen. Dat besluit geldt ook voor concrete bedragen voor 
plannen in andere sectoren. Dus daarom moeten we helaas vaag blijven over onderdelen van 
het akkoord. 
 
3 Wat merken de leraar en de ondersteuner voor de klas van het akkoord? 
Er zijn afspraken gemaakt die het beroep aantrekkelijker moeten maken. Onder andere over 
loonruimte (na Prinsjesdag wordt bekend gemaakt hoeveel), professionele ruimte en 



professionalisering. Hierdoor krijgen leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners de 
kans, ruimte en waardering om zich persoonlijk en in hun beroep te ontwikkelen. 
 
4 Wat betekent het Nationaal Onderwijsakkoord voor de loonruimte in 2014? 
Voor de zomervakantie was de loonruimte voor 2014 een breekpunt bij de onderhandelingen. 
Nu er toch een akkoord ligt, heeft een goed verstaander maar een half woord nodig! Op 
Prinsjesdag zal duidelijk worden hoeveel ruimte er is.  
 
5 Wordt de BAPO-regeling afgeschaft? 
Ja, er komt een nieuwe seniorenregeling. Maar dat is wat anders dan het schrappen van welke 
vorm van ouderenregeling dan ook. Als het aan het kabinet had gelegen, was de regeling 
zonder meer afgeschaft. Uiteindelijk zijn we overeengekomen dat er om te beginnen een 
overgangsregeling komt voor de huidige BAPO-deelnemers. En vervolgens zal er een nieuwe, 
modernere, seniorenregeling in plaats van de huidige BAPO aan de cao-tafels moeten worden 
overeengekomen. 
 
6 Wat staat er in het Nationaal Onderwijsakkoord over professionalisering? 
Er komt meer tijd en geld beschikbaar voor scholing. Daardoor kunnen leraren, schoolleiders 
en onderwijsondersteuners zich verder professionaliseren. Ook hier geldt dat op Prinsjesdag 
bekend wordt gemaakt hoeveel exact wordt geïnvesteerd.  
 
7 Wat regelt het Onderwijsakkoord ten aanzien van de werkgelegenheid in het 
onderwijs? 
We hebben afspraken gemaakt die het aantal flex-contracten moeten beperken. Goed 
personeel dient eerder te worden beloond met een vaste baan.  
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over behoud van werkgelegenheid in het onderwijs. Ten 
koste van alles moet worden voorkomen dat er een lost generation van afgestudeerde leraren 
ontstaat.  
Ten slotte zijn er afspraken gemaakt over 3000 extra banen voor jonge leraren in 2014. Er 
komt tevens een baangarantie voor aankomende docenten in tekortvakken in het voortgezet 
onderwijs. Voor al deze afspraken wordt extra geld ingezet.  
 
8 Welke afspraken over werkdruk staan er in het Nationaal Onderwijsakkoord? 
In het Nationaal Onderwijsakkoord staan concrete afspraken over het terugdringen van de 
administratieve last in het onderwijs en over meer autonomie en zeggenschap voor het 
onderwijspersoneel. Verder wordt er door de flexibilisering van de onderwijstijd voor het 
voortgezet onderwijs geld vrijgespeeld dat ingezet zal worden om de werkdruk te spreiden. 
Ten slotte zal het werk met meer mensen dan nu worden verricht waardoor de werkdruk 
logischerwijs zal dalen. 
 
9 Kan ik me als lid van een van de FvOv-verenigingen nog over dit akkoord uitspreken? 
Na Prinsjesdag is er een mogelijkheid om je uit te spreken over dit akkoord. Zo gauw hier 
meer duidelijkheid over is zullen we dit melden! 
 
 


