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Geachte heer Van de Donk, 
 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft kennis genomen van uw adviesrapport 

over de loonruimteovereenkomst (LRO), dat u als verkenner op 3 december naar 

buiten hebt gebracht. 
 

De AOb vindt het van belang u te melden het niet eens te zijn met de 

onderbouwing van uw constatering dat het resultaat (de LRO met aanpassing van 

de indexatie c.a.) staat. U verwijst daarbij naar de onderwijssectoren en schrijft:  

“in de onderwijssectoren zijn de cao-onderhandelingen op basis van de LRO in een 

vergevorderd stadium, waarbij intussen ook de AOb/FNV weer meeonderhandelt.” 

In alle onderwijssectoren, van PO tot en met HBO, onderhandelt de AOb/FNV niet 

op basis van de LRO. Die overeenkomst kent in de ogen van onze leden te veel 

onvolkomenheden, en kan derhalve niet als uitgangspunt van onderhandelingen 

dienen.  

Dit heeft er toe geleid dat in de sectoren PO, VO en MBO zonder medewerking van 

AOb/FNV buiten de cao om uitvoeringsovereenkomsten (PO en MBO) zijn gesloten, 

dan wel uitvoeringsbesluiten (VO) zijn genomen die het cao-traject verder onder 

druk hebben gezet.  

In het HBO is er nog geen uitzicht op (de aanpassing van) de lopende cao. In geen 

van de onderwijssectoren zijn derhalve cao-afspraken tot stand gekomen. Van 

“cao-onderhandelingen in een vergevorderd stadium” is dan ook geen sprake. 

Hetgeen op korte termijn ook niet valt te verwachten gezien de 

pensioenproblematiek. In dit verband verwijs ik naar de brief van 20 oktober van 

de gezamenlijke werknemers en werkgeversvertegenwoordiging in het 

onderwijsveld.  

De AOb betreurt het dat in uw verkenning de situatie in de onderwijssectoren aan u 

anders is voorgespiegeld dan de werkelijkheid laat zien.  
 

Indien u naar aanleiding van deze brief behoefte heeft aan een nadere toelichting, 

dan verschaf ik u die graag. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Liesbeth Verheggen 

Voorzitter AOb 


