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BETREFT   

Loonontwikkeling en situatie in het primair onderwijs 
 
 
Geachte mevrouw Van Bijsterveldt en heer Zijlstra, 
 
 
Met dit schrijven willen de vakorganisaties in het primair onderwijs u dringend 
verzoeken loonruimte voor het primair onderwijs vrij te maken, gezien de situatie 
waarin het primair onderwijs al geruime tijd verkeert. 
 
Voor het primair onderwijs zijn in 2009 voor het laatst loonafspraken gemaakt die 
onder de titel ‘Versterking arbeidspositie personeel primair onderwijs’ zijn 
ingevoerd. De toenmalige minister van OCW wenste op dat moment al geen 
‘generieke contractloonstijgingen’ meer af te spreken voor het primair onderwijs, 
aangezien de nullijn van het Kabinet vanaf 2010 te verwachten was. 
Daarom werden in het primair onderwijs de middelen voor 
arbeidsvoorwaardenontwikkeling op basis van de tranche 2009, ingezet voor 
‘intensivering en voortzetting van een aantal maatregelen uit het 
Actieplan/Convenant Leerkracht van Nederland’. 
 
Het bovenstaande betekent dat de sector primair onderwijs reeds twee volle 
kalenderjaren een nullijn heeft gehad, zoals u in uw schrijven van 18 november 
2011 aan de Tweede Kamer (referentie: 346366) ook al aangaf. 
De grootste onderwijssector van Nederland met de laagstbetaalde leraren, 
onderwijsondersteuners en directeuren staat als enige onderwijssector al twee jaar 
op nul. 
 
Daarbij dient meteen te worden opgemerkt dat in diezelfde sector enorm veel 
gaande is qua onderwijsontwikkeling, (verdere) professionalisering van het 
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personeel en invoering van geheel nieuwe school- en onderwijsconcepten. 
Het is ook de sector die de afgelopen jaren werd geconfronteerd met diverse 
(stelsel)aanpassingen en bezuinigingen, waarbij de komende bezuiniging van 300 
miljoen euro op passend onderwijs enorme gevolgen zal gaan hebben. 
 
En tóch wordt het zware en verantwoordelijke werk in het primair onderwijs iedere 
dag gedaan. Tóch gaan de kinderen in Nederland met plezier naar de basisschool of 
school voor speciaal (basis)onderwijs en zijn ouders overwegend heel tevreden 
over het onderwijs dat hun kinderen dagelijks genieten en over het personeel dat 
dit onderwijs verzorgt. 
 
Het is een gezamenlijk belang van ons allen dat zo te houden. Om de sector primair 
onderwijs goed en aantrekkelijk te laten zijn voor het onderwijspersoneel, waardoor 
dit personeel enthousiast en gemotiveerd blijft. Maar ook om er voor te zorgen dat 
jonge mensen (blijven) kiezen voor een baan in het primair onderwijs. 
 
Het kan en mag daarom niet zo zijn dat de sector primair onderwijs opnieuw met 
een loonontwikkeling van nul zou worden geconfronteerd. 
De sector staat op dit moment al zwaar op achterstand ten opzichte van de andere 
onderwijssectoren en wij vinden het als vakorganisaties onverantwoord en niet 
acceptabel deze situatie te laten voortduren. 
 
Wij verzoeken u dan ook met klem om voor in ieder geval 2012 met ons open en 
reëel overleg te voeren en afspraken te maken over een goede loonontwikkeling in 
het primair onderwijs.   
 
Indien u over het bovenstaande verder met ons van gedachten wilt wisselen, zijn 
wij daartoe uiteraard bereid. 
 
Uw reactie tegemoetziend, verblijven wij 
 
hoogachtend, 
 
  
P.J. Banis, CNV Onderwijs 

 
M. Knoop, AOb 

 
J. Veenstra, FvOv/CMHF 

 
Mw. C.C. Hulscher-Slot, AVS 

 
 
 
 
cc. Tweede Kamer: Leden Vaste Commissie voor OCW  


