
AOb banenplan primair onderwijs 
 

Zoveel mogelijk mensen aan het werk in crisistijd 

De Algemene Onderwijsbond wil dat er nu geen personeel wordt ontslagen in het primair 

onderwijs en vindt dat vrijvallende formatieplaatsen gewoon moeten worden opgevuld. 

Op dit moment is er op sommige plaatsen een tijdelijk overschot aan leraren, maar 

straks binnen drie jaar zijn er weer grote tekorten. Afgestudeerden van de pabo komen 

daarom moeilijk aan de slag. Vanaf 2015 gaan grote groepen leraren met pensioen. De 

vervangingsvraag wordt daardoor veel groter dan de krimp die is ontstaan door 

teruglopende leerlingaantallen, zo blijkt uit een onderzoek van het CAOP in opdracht van 

het participatiefonds. Dan hebben we al die jonge collega’s weer nodig. De AOb wil deze 

groep de kans geven om nu al in dienst van een basisschool te komen of te blijven en 

presenteert daarom een banenplan voor het primair onderwijs.  

 

Wat is er precies aan de hand? 

De komende jaren krijgt het basisonderwijs eerst met krimp van leerlingenaantallen te 

maken en daarna met een grote pensioengolf. Dat veroorzaakt grote schommelingen op 

de arbeidsmarkt voor leraren basisonderwijs. Puntsgewijs: 

 

 Tot 2015 zal het aantal leerlingen in het basisonderwijs flink afnemen. Volgens 

het CBS zijn er in dat jaar 1.000 fulltimers minder nodig dan in 2010. 

Berekeningen van de AOb geven aan dat de effecten op de personeelssterkte door 

krimp groter zijn: tegen de 3.000 banen gaan verloren door de terugloop van het 

aantal scholieren. 

 Schoolbesturen lopen al vooruit op de krimp. Uit de personeelsgegevens van 

besturen blijkt dat tussen schooljaar 2010/2011 en 2011/2012 het aantal 

kinderen daalde met 1,1 procent. Het personeelsbestand nam veel harder af, 

namelijk met 4,3 procent. Samen schrapten 6.565 scholen afgelopen schooljaar 

ruim 4.500 fulltime banen. Kijkend naar de begrotingen voor komend jaar gaan 

schoolbesturen door met het zuinig inplannen van personeel.  

 Afgestudeerde pabostudenten komen door deze ontwikkelingen moeilijk aan werk. 

Die boodschap verspreidt zich ook onder studiekiezers en heeft gevolgen voor de 

aanmelding van eerstejaars. Volgens de laatste prognoses ligt de aanmelding 2,7 

procent lager.  

 De verwachte pensioengolf komt pas in 2015. Dat is later dan verwacht omdat het 

voor oudere leraren financieel aantrekkelijk is gemaakt om door te werken. In 

korte tijd is de gemiddelde pensioenleeftijd van 61 naar 63 jaar gestegen. Naar 

het zich laat aanzien zal die nog verder stijgen. Vanaf 2015 zal er desalniettemin 

sprake zijn van een pensioengolf. Het Researchcentrum voor Onderwijs en 

Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht verwacht daarom tekorten en goede 

baankansen voor pabo-afgestudeerden.  

 De komende vier jaar zijn er volgens het ROA 50.000 mensen die het primair 

onderwijs verlaten. In dezelfde periode maken ongeveer 25.000 studenten de 

pabo afmaken. Het gat moet worden gevuld met herintreders, zij-instromers. 

 In een uitvoerige analyse signaleert het CAOP tot 2015 een ‘verloren generatie’ 

van jonge leraren basisonderwijs.  

 

  



Door de combinatie van deze ontwikkelingen dreigen honderden, misschien wel 

duizenden, jonge leraren de komende jaren geen werk in het onderwijs te kunnen 

krijgen. Terwijl zij over drie tot vier jaar meer dan nodig zijn. Om te voorkomen dat zij 

ander werk gaan zoeken, pleit de AOb daarom voor een tijdelijk banenplan. Op die 

manier blijven banen in deze crisistijd behouden en kunnen jongeren aan het werk.  

 

Tijdelijk geld vrijspelen 

De AOb vraagt van dit of het kabinet dat het de bekostiging van het primair onderwijs 

deze kabinetsperiode op het huidige niveau houdt. Omdat er minder leerlingen komen 

blijft er met het huidige budget genoeg geld over voor slim beleid. Deze ‘meevaller’ wil 

de AOb gebruiken voor een banenplan. De meevaller van minimaal 100 miljoen euro 

komt dus vier jaar later. In de tussentijd kan de sector met dit geld voorkomen dat we in 

crisistijd goede leraren op straat moeten zetten. Zo kunnen we talent voor het onderwijs 

behouden als straks de grote pensioenuitstroom begint.  

 

Geld voor banen in plaats van uitkeringen 

Door ontslagen te voorkomen, geven we geen geld uit aan uitkeringen maar aan banen 

voor leraren. Veel beter besteed. Het Participatiefonds (PF) kan dit plan snel realiseren. 

Het PF is nu verantwoordelijk voor de werkloosheidsuitkeringen in het primair onderwijs. 

Het PF betaalt de werkloosheidsuitkeringen, controleert of scholen er alles aan hebben 

gedaan om ontslag te voorkomen en helpt scholen met personeelsbeleid. Het PF heeft 

daarmee een schat aan ervaring. Omdat het fonds bespaart op de uitkeringen kan het 

fonds zelf ook financieel bijdragen aan het behoud van goede leraren. Met het geld van 

de meevaller en het eigen budget kan het PF zorgen voor het behoud van leraren.  

 

Maatwerk 

Het behoud van leraren kan op veel manieren. Extra formatie kan bijvoorbeeld worden 

ingezet als vervangingspool. Deze ‘plusleraren’ creëren rust in de scholen . Maatwerk is 

ook nodig omdat elke regio weer anders is. In de Randstad zijn nu al mensen nodig, in 

zware krimpregio’s zal dat pas later het geval zijn. Het PF kan dit maatwerk leveren 

omdat het wordt bestuurd door zowel werknemers als werkgevers die de sector door en 

door kennen.  

 

Handen in de klas 

Als we niets doen stijgt de premie die er betaald moet worden voor de 

werkloosheidsuitkeringen die betaald moeten worden. Daarmee is het geen optie. Als de 

overheid deze premie niet vergoedt in de bekostiging blijft er voor de scholen nog minder 

geld over voor formatie. Bij krimpscholen lopen de vaste lasten gewoon door maar komt 

er wel minder bekostiging binnen. Dat wordt opgelost door in de formatie te snijden. Dat 

gaat ten koste van de kwaliteit.  Met dit pan houden we de handen in de klas. Het geeft 

de scholen de tijd om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.  

 

Het Lenteakkoord heeft de meevaller als volgt ingezet: 75 miljoen extra middelen voor 

leraren en 30 miljoen voor de intensivering onderwijs. Dit plan past naadloos in beide 

ambities. Omdat het structurele middelen zijn kunnen deze na 2015 op een alternatieve 

wijze worden ingezet voor de in dit banenplan genoemde beleidsdoelen.    

 


