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Komende vier jaar geen enkel perspectief op werk voor PABO-studenten 

 
Duizenden arbeidsplaatsen in gevaar bij 

basisonderwijs Noord Nederland 
 

De onderwijskwaliteit in het noorden van het land is de afgelopen jaren enorm 

toegenomen. Om aan dit ambitieniveau van de scholen te kunnen blijven voldoen, zijn 

ingrijpende financiële en personele maatregelen noodzakelijk. Maatregelen van het Rijk en 

krimp van de bevolking zetten namelijk de financiële positie van het basisonderwijs sterk 

onder druk. Schoolbesturen maken zich hierover grote zorgen. Het lukt hen de komende 

jaren niet om hun begrotingen sluitend te krijgen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de 

kwaliteit van het onderwijs. Verandert het beleid niet, dan dreigen er in het basisonderwijs 

in de drie noordelijke provincies circa 3.000 arbeidsplaatsen verloren te gaan. Alleen in 

Fryslân gaat het al om het verlies van bijna 1.100 arbeidsplaatsen; 430 vanwege de 

ontoereikende rijksbekostiging en 645 ten gevolge van de krimp.   

 

De Rijksvergoedingen lopen op dit moment niet in de pas met de uitgaven die de schoolbesturen 

moeten doen. Schoolbesturen hebben de plicht om de diverse CAO-afspraken na te komen, maar 

krijgen deze binnen de Rijksvergoeding niet of onvoldoende vergoed. Zo ligt bijvoorbeeld de 

werkelijke deelname aan de seniorenregeling voor het onderwijs (BAPO) 100% hoger dan de 

Rijksvergoeding. Ook de Rijksvergoeding (LONDO) voor de exploitatie van de schoolgebouwen is al 

jaren onvoldoende om de werkelijke kosten te kunnen betalen. De vergoedingen voor huisvesting, 

energie en ICT zijn gebaseerd op kostenpeil 2001! 

 

Om de kwaliteit van het onderwijs op orde te brengen, is de personele bezetting tussen 2006 en 2010 

gestegen. Deze toename van het aantal handen voor de klas leidde echter wel tot een negatief 

exploitatieresultaat. Bovendien kampen de stedelijke gebieden sinds 2010 met fors teruglopende 

gewichtengelden. Uit onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) blijkt verder 

dat, zeker in het noorden, de leerlingenaantallen fors dalen. En dat betekent ook fors dalende 

Rijksinkomsten. 

 

 
Wat zijn de consequenties voor onze scholen? 

De niet dekkende financiering en de dalende leerlingenaantallen leiden tot grotere klassen dan wel 

het ontstaan van nieuwe combinatieklassen. In combinatie met de uitgangspunten van passend 

onderwijs ontstaat hier een onwerkbare situatie. Scholen kunnen bovendien niet meer investeren in 

ICT, methodes en scholing. 

 

Het aantal leerkrachten zal moeten dalen. Dat gaat ten koste van de jonge startende leerkrachten en 

met hen van de achterblijvende oudere leerkrachten. De samenstelling van de schoolteams verandert 

dan ook ingrijpend. De grotere klassen staan onder leiding van oudere leerkrachten, die substantieel 



 

meer geld kosten dan jongere leerkrachten. Er ontstaat een enorme druk op het oudere 

onderwijspersoneel om tenminste de huidige kwaliteit van onze scholen te kunnen handhaven. 

De positie voor jonge en startende leerkrachten verslechtert enorm. Zij worden op veel scholen 

ontslagen. Perspectief op vast werk ontbreekt. Nieuw werk is er zeker niet meer te vinden. Pabo's in 

Noord-Nederland leiden op tot massawerkeloosheid in het basisonderwijs. 

 

In Nederland moeten ouders en leerlingen kunnen rekenen op goed onderwijs. Dit principiële recht 

staat op het spel als de groepen groter, de combinaties ingewikkelder en de jonge leraren het werk 

moeten overlaten aan hun oudere collega’s. Om het maar eens in goed Fries te zeggen: “Dit raast oan 

de protters!”.  
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