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• Meer salaris/geld voor 

excellente leraren en 

scholen. 

• Aantal toegestane 

gastlessen stijgt naar acht 

uur per week. 

• Een grondwetswijziging die 

bepaalt dat vrijheid van 

onderwijs het 

gelijkheidsbeginsel niet 

mag ondermijnen. 

• De mogelijkheid om op de 

PABO te specialiseren in 

het jongere óf oudere kind. 

• Inzicht in de kwaliteit van 

scholen bevorderen door 

eindscore mee te rekenen. 

• Modernisering van het 

onderwijsprogramma. 

• Onderwijsveroudering in 

plaats van 

onderwijsvernieuwing.

• Taal en rekenen centraal.

• Politieke neutraliteit van de 

leraren.

• Behoud van artikel 23, de 

vrijheid van bijzonder 

onderwijs, m.u.v. 

islamitisch onderwijs. 

• Passend onderwijs moet 

echt passend worden; elke 

leerling een plek.

• Geen onbevoegde leraren 

meer voor de klas.

• Maximaal 20% van de 

onderwijsbegroting naar 

overhead, minimaal 80% 

naar de klas.

• Een goed salaris voor 

leraren. 

• Een uitloopschaal voor de 

senior leraar.

• Een toeslag voor leraren in 

het speciaal onderwijs of in 

wijken met veel kinderen 

met leerachterstanden. 

• Behouden halvering 

collegegeld PABO. 

• Een onderwijs breed 

leesoffensief. 

• Meer hulpverleners in de 

school & samenwerkings-

verbanden die oppotten 

worden gekort. 

• Bescherming van kleinere 

scholen en bijzondere 

scholen.

• Dichten van de salariskloof 
met het VO.

• Extra budget/salaris voor 
leraren op scholen met 
kwetsbare leerlingen

• Een rijke schooldag met 
talentontwikkeling en een 
gezonde lunch. 

• Kleinere klassen met 
maximaal 23 leerlingen.

• Geen selectiemoment meer 
voor groep 8. 

• Stap maken naar inclusief 
onderwijs. Elke school een 
zorgteam.

• Een gezamenlijke CAO voor 
het funderend onderwijs.

• Beroepsgroep gaat over het 
onderwijs en de opleidingen.

• Onderwijsgeld gaat direct 
naar de scholen.

• Dichten van de salariskloof 
met het VO. 

• Kleinere klassen.
• In lumpsumbekostiging 

staat duidelijk welk geld 
voor de salarissen is. 

• Verhogen salarissen van 
leraren op scholen met 
kwetsbare leerlingen.

• Passend onderwijs moet 
inclusief onderwijs worden. 
Scholen krijgen meer 
vrijheid om hulp te 
organiseren. 

• Artikel 23 van de grondwet 
wordt gemoderniseerd. 
Geen onderscheid meer 
tussen bijzonder en 
openbaar onderwijs. 

• Structureel zeggenschap 
over werkdrukmiddelen. 

• Dichten van de salariskloof 
met het VO. 

• Kleinere klassen met 
maximaal 23 leerlingen.

• Passend onderwijs gaat op 
de schop.

• Het leerrecht wordt 
vastgelegd in de wet. 

• Geen uitsluiting meer door 
een te hoge ouderbijdrage.

• Meer gymlessen die 
gegeven worden door 
vakleraren. 

• Dichten van de salariskloof 

met het VO. 

• Kleinere klassen.

• Hoger salaris voor leraren 

die werken met leerlingen 

met leerachterstanden. 

• Forse investering in het 

onderwijs. 

• Rijksacademie voor leraren. 

• Het Rijk betaalt de 

opleiding tot leraar indien 

een leraar minimaal vijf 

jaar in onderwijs werkzaam 

blijft. 

• Eén wet voor het 

funderend onderwijs.

Het Lerarencollectief is dé

beroepsvereniging van, voor

en door leraren. Onze missie

is om leraren weer beter in

positie te krijgen als het

gaat om de inhoud van ons

vak en ons onderwijs. Te

vaak zijn leraren in het

verleden niet goed genoeg

geïnformeerd, betrokken en

vertegenwoordigd geweest.

Het is tijd om daar zelf iets

aan te gaan doen. De

doelstelling van het

Lerarencollectief is dat er

vaker mét leraren gepraat

wordt over onderwijs, dan

óver leraren. De Lerarenraad
vertolkt die stem van de

aangesloten leraren.

Ook meedoen? Word lid!

www.lerarencollectief.nl

• Dichten van de salariskloof 

met het VO. 

• Er komt één CAO voor het 

funderend onderwijs. 

• Onderwijspersoneel gaat 

zelf meer over de 

besteding van geld. 

• Kleine scholen toeslag blijft 

bestaan. 

• Behoud van artikel 23 van 

de Grondwet. 

• Leerlingen krijgen in het 

basisonderwijs te maken 

met de doorstroomtoets in 

plaats van de eindtoets.

• Op een verantwoorde 

manier naar inclusief 

onderwijs. 

• Dichten van de salariskloof 

met het VO. 

• Het aantal lesuren moet 

omlaag.

• Aanpassen van artikel 23 

van de Grondwet.

• Basisscholen krijgen de 

vrijheid om af te zien van 

de eindtoets.

• Klassen moet kleiner en 

meer handen in de klas. 

• Extra (buiten) lessen en 

activiteiten worden extra 

gefinancierd. 

• Meer voorzieningen voor 

coaching en begeleiding 

van leraren. 

• Dichten van de salariskloof 

met het VO.

• Op de PABO een 

onderscheid tussen 

profilering op het jonge of 

oude kind.

• Bijzonder onderwijs in 

stand houden en scholen 

moeten een 

toelatingsbeleid kunnen 

hanteren op basis van 

identiteit. 

• Scholen met verschillende 

richtingen is belangrijk voor 

de keuzevrijheid van 

ouders. 

• De eindtoets is alleen 

nuttig voor het bepalen van 

een goede plek in het VO, 

hoeft niet meer gewicht te 

krijgen. 

• Een beter salaris voor 

basisschoolleraren. 

• Hogere beloning voor 

leraren op 

achterstandsscholen. 

• Meer geld voor het 

onderwijsachterstanden-

beleid. 

• Dezelfde eindtoets voor 

elke leerling. 

• Artikel 23 van de Grondwet 

behouden. 

• Meer diversiteit in scholen, 

besturen en 

lerarenopleidingen. 

• De positie en de beloning 

van leraren en docenten 

moet worden versterkt. 

• Het onderwijs moet meer 

aansluiten bij de snelle 

ontwikkelingen in de 

maatschappij. 

• Hogere beloning voor 

leraren. 

• Kleinere klassen met 

maximaal 23 leerlingen.

• Begrenzen passend 

onderwijs en meer 

investeren in speciaal 

onderwijs.

• Minder administratie voor 

leraren. 

• Inzetten op kwaliteit door 

brede selectie van leraren. 
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