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Leraren zijn echt beter af 
 
Het Lerarenplan van het kabinet leidt in het voortgezet onderwijs tot een 
salarisstijging van gemiddeld 10 procent. En dat is voor het overgrote deel 
‘nieuw geld’, rekent Ronald Plasterk voor. 
 
Bij het aantreden van dit kabinet is geconstateerd dat de positie van leraren fors 
moet worden versterkt. Een beter salaris, meer invloed op school, minder werkdruk. 
Dit tegen de achtergrond van een dreigend tekort aan leraren, met verder oplopende 
werkdruk, meer onbevoegde leraren en lesuitval tot gevolg.  
 
Daarom is de commissie-Rinnooy Kan ingesteld, waarvan de regering de 
aanbevelingen voor het grootste deel heeft overgenomen in haar actieplan. De 
essentie is dat het beroep van leraar aantrekkelijker gemaakt moet worden. De leraar 
moet meer zeggenschap krijgen over het eigen werk; ook wordt 1,1 miljard per jaar 
uitgetrokken om de salarissen te verhogen en de opleiding en loopbaan van de 
leraar te verbeteren. Nu wordt overlegd met bonden en werkgevers om het actieplan 
in te vullen.  
 
Onderwijl is er ook kritiek. Dat kan. Maar af en toe ontstaan er misverstanden. Zo 
riep een leraar van het Haagse Aloysiuscollege op tot een wilde staking omdat het 
kabinet niet één miljard per jaar extra aan de leraren wil geven, maar slecht één 
miljard in de periode tot 2020 (Forum, 20 maart). Als dat zo zou zijn, zou ik ook gaan 
staken. Ook proberen de SP en D66 de indruk te wekken dat oudere leraren (en/of 
de studenten) opdraaien voor salarisverbetering van de jonge docenten. Ook dat 
klopt niet.  
 
Het Lerarenplan heeft een omvang van 1,1 miljard euro. Per jaar. Al in 2011, dus 
binnen deze kabinetsperiode, is het voor tweederde gerealiseerd (0,7 miljard per 
jaar). Dat geld wordt voor een belangrijk deel gestoken in het verbeteren van 
carrièremogelijkheden van leraren, zodat het uitmaakt als je een goede leraar bent, 
en je carrière kunt maken zonder manager te hoeven worden. De maatregelen zullen 
resulteren in een gemiddelde salarisstijging van zo’n 10 procent ittn het voortgezet 
onderwijs. Dat is exclusief stijgingen die in cao’s worden afgesproken. Ook wordt 
geïnvesteerd in scholing en gaat het gesprek over maatregelen die de werkdruk van 
leraren beperken.  
 
Waar betalen we dat van? Volgens SP’er Jasper van Dijk betalen ‘leraren en 
studenten hun eigen salarisverhoging. Het miljard is grotendeels een sigaar uit eigen 
doos’. Alexander Pechtold zegt in het Vakblad voor het Voortgezet Onderwijs: 
‘Plasterk haalt een groot deel van de bekostiging van de lerarensalarissen uit de 
onderwijsbegroting. Daarmee betaalt onderwijs voor onderwijs en dat vind ik een 
perverse gedachtegang.’  
 
Het is gelukkig niet waar. Ik heb het in de Tweede Kamer voorgerekend, SP en D66 
weten het inmiddels best. De opbouw is als volgt: 400 miljoen is bij de aanvang van 
het kabinet als nieuw geld gereserveerd voor het lerarenbeleid. 400 miljoen komt uit 
de pot Incidentele Loon Ontwikkeling. In de periode 2003 tot 2007 (in de tijd dat D66 



in de regering zat) is die pot nooit bij Onderwijs terechtgekomen. Nu dus wel. De 
derde en laatste post waaruit het lerarenplan wordt betaald, is 300 miljoen die wel 
van de OCW-begroting komt. 100 miljoen daarvan bestaat uit bezuinigingen elders in 
de OCW-begroting (niet zijnde salarissen van leraren), 100 miljoen is een 
gedeeltelijke korting op de Bapo (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen) en 100 
miljoen is een beperkte verhoging van de collegegelden: 22 euro per jaar. Over tien 
jaar zal door deze maatregel het collegegeld 220 euro hoger zijn, het is nu 1530 euro 
(hier staat een uitbreiding van de leenmogelijkheden tegenover). Geen draconische 
maatregel.  
 
Dus het geld voor het Lerarenplan is voor het overgrote deel nieuw geld, dat voor 
meer dan 80 procent tot op heden niet aan onderwijs werd besteed.  
 
Volgens de SP heeft de regering ‘het advies van Rinnooy Kan niet overgenomen’. 
Inderdaad is er één nuanceverschil. Het voorstel van de commissie-Rinnooy Kan 
was dat een leraar die een extra diploma haalt automatisch promotie maakt. Ik vind 
dat leraren profijt moeten kunnen hebben van extra opleiding, maar in mijn plan staat 
inderdaad geen absolute koppeling tussen diploma en salaris. Veel leraren (zoals 
sommige praktijkdocenten in het vmbo) zullen immers niet snel een eerstegraads 
bevoegdheid halen, maar moeten wel in aanmerking kunnen komen voor een hogere 
rang. Omgekeerd vind ik het niet gek dat wordt beoordeeld of een extra diploma ook 
van belang is voor het onderwijs op school. De bonden vinden dat er wel een 
duidelijke koppeling moet zijn tussen een nieuw behaald diploma en de inschaling. Ik 
heb hun gezegd dat daarover zeker te praten is.  
 
Er zijn ook andere gespreksonderwerpen in het nu lopende overleg. Ik noemde de 
Bapo. Dat is een regeling die leraren van 52 jaar en ouder de mogelijkheid geeft een 
aantal uren per week minder te werken. In tijden van een lerarentekort lijkt het mij 
niet onredelijk te kijken of dat geld niet anders kan worden ingezet ten behoeve van 
dezelfde leeftijdgroep. Bijvoorbeeld door die leraren minder les te laten geven, maar 
ze de vrijvallende uren binnen de school actief te laten zijn als mentor van jonge 
leraren. Veel jonge leraren vinden een volle baan voor een startende leraar immers 
erg zwaar.  
 
De groep leraren die 20 jaar geleden in lagere salarissen zijn gezet (de ‘nahossers’), 
vrezen nu door zo’n maatregel opnieuw de klos te zijn. Dat snap ik. Ik ben bereid met 
de vakbonden te bespreken of het pakket zodanig in maatvoering en fasering kan 
worden ingevuld dat hier wat aan gedaan kan worden.  
 
Een ander belangrijk onderwerp is de positie van de leraren. Leraren willen – terecht 
– de baas zijn over de lessen die ze geven. De regering wil hun zeggenschap 
versterken, zodat ze niet het gevoel hoeven hebben dat de managers de 
onderwijsinhoudelijke beslissingen voor ze nemen. Het primaat van het onderwijs 
hoort bij de docenten te liggen. Over de precieze vormgeving zijn we in gesprek; 
zonodig moet er wetgeving komen.  
 
Een ingrijpend plan als dit vraagt van iedereen veel inzet, vraagt om over de eigen 
schaduw heen te springen. Tot dusver is die bereidheid er, bij alle partners. Ik wil 
daar zelf ook mijn uiterste best voor doen. Het doel waar we samen voor staan is 
duidelijk: het beroep van leraar versterken, zodat we het onderwijs zo goed mogelijk 



kunnen maken. Dat is belangrijk voor onze kinderen, en daarmee voor de toekomst 
van ons land.  
 
Ronald Plasterk is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
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