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Het afgelopen jaar heeft het voortgezet onderwijs met man en macht gewerkt om het 
onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Ondanks over elkaar duikelende 
maatregelen heeft het onderwijspersoneel, met inachtneming van alle opgelegde 
belemmeringen, vorm en inhoud gegeven aan de werkzaamheden. Er werd en wordt veel 
gevraagd van het onderwijspersoneel. De sector heeft aangetoond ook in deze bizarre 
tijden flexibele, efficiënte, effectieve en vooral inventieve oplossingen te kunnen bieden 
voor veel nieuwe vraagstukken.  
Talloze maatschappelijke organisaties hebben de wens om het onderwijs zoveel mogelijk 
doorgang te laten vinden bepleit en uitgesproken. Oplopende achterstanden, oplopende 
kansenongelijkheid, de toename van huiselijk geweld, oplopende psychische schade en 
veel andere negatieve gevolgen van de pandemie vragen volgens deze organisaties 
oplossingen van het onderwijs. Onderwijs wordt daarmee terecht gezien als cruciaal en 
dat vraagt dan ook om een passende herwaardering tijdens, maar ook na de pandemie. 
 
Helaas hebben we het virus op dit moment nog niet volledig in de greep, maar er komt een 
moment dat we de beperkingen door het coronavirus achter ons kunnen laten. 
Het voelt dan ook vreemd nu een inzet te presenteren voor een nieuw af te sluiten cao 

voor het voortgezet onderwijs. Desondanks maken we als CNV Onderwijs toch deze keuze. 

Op 31 december 2020 is de looptijd van de cao voortgezet onderwijs verstreken. Sociale 

partners hebben echter besloten om de cao niet op te zeggen. De cao blijft daardoor tot 

eind 2021 van toepassing. Gezien de bovenstaande noodzakelijke herwaardering en de al 

eerder besproken dossiers zoals werkdruk, ontwikkeltijd en innovatie, zullen aanpassing 

vragen van de cao voortgezet onderwijs. Tevens zullen nieuwe ontwikkelingen, zoals 

mogelijk gemaakt in het nieuwe pensioenakkoord, aan de orde moeten komen. Met die 

overeengekomen vernieuwingen is het mogelijk de nu geldende cao aan te passen aan de 

huidige tijd. 

 LOOPTIJD 

CNV Onderwijs vraagt een cao met ingangsdatum 1 januari 2021 en een looptijd van één 

jaar. 

 LOON 

Voor 2021 vragen wij een passende structurele verhoging van de beloning waarbij de 

volgende ontwikkelingen mee zullen wegen. 

-Inflatieverwachting 
-Koopkrachtontwikkeling. 
-Loonontwikkeling publieke sector. 
-Relatie met andere sectoren onderwijs. 
-Intensiteit en hoeveelheid werkzaamheden per fte. 
-Arbeidsmarkt. 
-Inhaalslag. 
 



De ervaring leert dat de publieke sector de dupe kan worden van politieke besluitvorming. 
Uitgaven, zoals nu voor het bedrijfsleven, kunnen afgewenteld worden op de eigen 
organisaties en werknemers. Na de financiële crisis van 2008 is dat gebeurd via een 
jarenlange nullijn. Een dergelijke politieke doelstelling voor de ”eigen” 
arbeidsvoorwaarden is uiteraard niet acceptabel. 
 

 WERKDRUK 
 

Al vele jaren zien we problemen als gevolg van de te hoge werkdruk in het voortgezet 
onderwijs. Zo is er een hoog ziekteverzuim en zijn er forse burn-out klachten. Sociale 
partners hebben afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk. Ook zijn er 
incidentele middelen toegewezen. 
Ondanks die afspraken zijn er nog veel signalen dat de werkdruk eerder toeneemt dan 
afneemt. 
 
Bij gehouden peilingen levert de vraag welke maatregelen de werkdruk zouden kunnen 
verlagen diverse antwoorden op. Voor de een is dat het verminderen van de contacttijd 
met leerlingen, of het aantal kinderen in de groep en voor de ander de overvloed aan 
administratieve taken. Ook zijn er (uiteraard) grote verschillen te constateren tussen 
onderwijsondersteunend personeel, leraren en schoolleiders. Gezien de ervaringen met 
het ”werkdrukplan” primair onderwijs, zijn wij van mening dat het onderwijspersoneel 
weer eigenaar van het dagelijks werk en handelen moet worden. Daardoor krijgt het 
personeel meer regie, maar ook meer verantwoordelijkheid voor de organisatie en 
uitvoering van het werk. Ondanks de wet, met een zeer stevige positie voor de 
professionele ruimte van het onderwijspersoneel, is de regie nog niet terug. We streven 
dan ook naar meer eigenaarschap en autonomie voor het onderwijspersoneel. Dat alles 
kan alleen succesvol worden als er naast het structureel toekennen van de 
”convenantsmiddelen” ook een substantiële investering in tijd en geld wordt geboden. 
 

 KENNISMAKING VAKBOND 

We willen dat nieuwe medewerkers van de werkgever een aanbod krijgen voor een jaar 

lidmaatschap van een vakbond naar keuze. Zo kan de werknemer het belang ervaren van 

de vakbond voor goede arbeidsvoorwaarden, gezonde arbeidsomstandigheden en 

ondersteuning en advies bij individuele vragen. 

 HYBRIDE WERKEN 

De coronacrisis overviel de medewerkers in 2020 en leidde allereerst tot snelle 

aanpassingen zodat het werk door kon gaan. Aanpassingen in de scholen, op werkplekken 

en thuiswerken stonden centraal. Sommige arbeidsvoorwaarden werden tegen het licht 

gehouden zoals de reiskosten en het aanvragen of juist terugdraaien van aangevraagd 

verlof. In 2021 willen wij meer doordachte afspraken maken over hybride werkvormen. 

De afspraken zullen ook gericht zijn op de langere termijn. Het is onzeker wanneer en in 

hoeverre een terugkeer naar een meer normale werk-, reis- en leefsituatie mogelijk is. 

Daarbij komt dat zomaar terugkeren naar hoe het was niet wenselijk is. Vooral 

thuiswerken lijkt voor bepaalde (onderdelen van) functies een manier om de werkdruk 



ook op de lange termijn te verlichten. De effecten van de crisis op het werk zijn echter 

divers en vragen om specifieke afspraken. CNV onderzoek leert dat de werkdruk als gevolg 

van de coronacrisis is toegenomen. Ook thuiswerken of werken vanachter een scherm 

heeft niet alleen maar voordelen.  

Er zijn afspraken en maatregelen nodig voor het werken op de locaties en thuis. Daarbij 

gaat het om afspraken die veilig en verantwoord werken mogelijk maken. Hierdoor kan er 

gewerkt worden volgens de laatste richtlijnen. Wij vragen dan ook de werknemers niet zelf 

te laten opdraaien voor kosten van computer, laptop, telefoon of andere 

werkgerelateerde kosten. 

Bij veel bureau gebonden beroepen is thuiswerken een trend geworden. We willen dat 

werknemers waar mogelijk het recht krijgen om thuis te werken, maar indien gewenst ook 

het recht krijgen om deels op locatie te werken. Dit hybride werken heeft de toekomst. 

We willen allereerst dat er onderzoek wordt gedaan naar wat werknemers nodig hebben 

en waar ze tegenaan lopen zodat de juiste maatregelen afgesproken kunnen worden. 

 

 DUURZAME INZETBAARHEID  

Sociale partners hebben afgesproken de uitwerking van het pensioenakkoord te volgen en 

de uitkomsten van de definitieve afspraken mee te nemen in het gesprek over duurzame 

inzetbaarheid, inclusief de mogelijkheid van een decentraal generatiepact. 

In het nieuwe pensioenakkoord zijn nieuwe instrumenten beschikbaar gesteld. Daarnaast 

blijven de bestaande mogelijkheden als generatiepact en deeltijdpensioen beschikbaar. 

CNV wenst nieuwe landelijke afspraken te maken voor alle leeftijdscategorieën over 

levensfasebewust personeelsbeleid waaronder een generatiepactregeling. 

 

 ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL 

In de afgelopen jaren is het basisrecht in geld voor onderwijsondersteunend personeel 

gelijkgeschakeld met dat voor het onderwijs gevend personeel. Op dit moment is het recht 

in uren nog ongelijk, te weten 40 uur voor het onderwijsondersteunend personeel en 83 

uur voor het onderwijs gevend personeel. Wij stellen voor om het budget voor 

onderwijsondersteunend personeel t.b.v. professionalisering op te hogen naar 83 uur. 

De kwaliteit van het onderwijs ondersteunend personeel moet hoog blijven en mee 

kunnen groeien met de ontwikkelingen om goed onderwijs te garanderen. Onderwijs moet 

weer een aantrekkelijke sector worden om in te (blijven) werken. We hebben al 

afgesproken dat de voorbeeldfuncties van het onderwijsondersteunend personeel daar 

waar nodig worden geactualiseerd. 

De functiebeschrijvingen zullen mee moeten groeien met de ontwikkelingen t.a.v. 

bijvoorbeeld sociale veiligheid, ouderbetrokkenheid, verantwoordelijkheid en gewijzigde 

werkzaamheden.  



CNV onderwijs is van mening dat het vaak niet kan blijven bij een constatering dat deze 

ontwikkelingen en wijzigingen zijn opgetreden. Wij wensen dan ook een afdwingbaar 

recht voor iedere onderwijsondersteuner om met de werkgever afspraken te maken over 

een individueel loopbaanpad en de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden die bij het 

doorlopen van zo’n traject daadwerkelijk moeten worden aangeboden. 

 

 AANVULLENDE EN/OF GEWIJZIGDE VOORSTELLEN 

Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen aanvullende en/of 

gewijzigde voorstellen in te dienen. 

 

 

 

 


