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STAKEN 
VOOR beter 
onderwijs

Het is crisis
De kwaliteit van ons basisonderwijs 
staat zwaar onder druk. Het is crisis. In 
2020 hebben 55.000 leerlingen in het 
primair onderwijs geen leraar voor de 
klas, dit loopt op naar bijna 100.000 
leerlingen in 2025 en bijna 240.000 
leerlingen in 2028. Het lerarentekort 
is enorm en ontregelt scholen. Struc
turele investeringen zijn nodig zodat 
het onderwijs weer een aantrekkelijke 
sector wordt om in te werken en het 
lerarentekort kan worden opgelost. 
Als deze structurele investeringen uit
blijven zijn de gevolgen enorm. Steeds 
vaker zullen er onbevoegden voor de 
klas worden gezet, klassen naar huis 
worden gestuurd, vierdaagse school
weken worden ingevoerd of – in het 
ergste geval – scholen moeten sluiten. 
Het lerarentekort raakt met name 
leerlingen die de meeste onder
steuning nodig hebben. Het wordt 
onmogelijk om alle leerlingen goed 
onderwijs te blijven bieden. De on
gelijkheid tussen groepen leerlingen 
groeit. Het aantal particuliere scholen 
groeit en ouders kiezen steeds vaker 
voor betaalde bijles. 

Lerarentekort in de komende jaren
In de komende tien jaar gaan bij Fectio 56 medewerkers met pensioen. Dat is 20% van ons 
personeelsbestand. Ons personeels bestand bestaat bijna alleen uit leraren. Dat lijkt te over
zien maar als je landelijk kijkt dan komen er jaarlijks zo’n 2.700 jonge leraren bij in Nederland 
terwijl er ieder jaar zo’n 4.000 met pensioen zullen gaan.

Lerarentekort in de vaste formatie
Op dit moment kunnen wij binnen de Fectioscholen voor onze vaste formatie nog  
voldoende leraren vinden. We staan bekend als een goede werkgever en daar zijn 
we trots op. We stimuleren medewerkers die een deeltijdopleiding PABO doen en we  
nemen graag zijinstromers aan. Zijinstromers hebben al een bachelordiploma en 
combineren de lerarenopleiding met werk op een basisschool. Fectio investeert in hun  
opleiding en begeleiding.  

Lerarentekort in de tijdelijke formatie
Elke schooldag zijn er vervangers nodig. Elke medewerker is wel eens afwezig wegens training, studie of ziekte. Het bijzondere aan ons 
beroep is dat een leraar voor een groep kinderen onmisbaar is. Vorig schooljaar lukte het ons nog om in 65% van de vervangingsvragen 
een invaller aan te stellen. Dit percentage is nu gedaald naar 50%. Dit komt doordat er, met het huidige lerarentekort, bijna geen invallers 
meer te vinden zijn. Omdat alleen bij hoge uitzondering een groep naar huis wordt gestuurd, betekent dit een verzwaring van het werk 
van onze medewerkers. Elke dag zijn er bij ons tussen de vijf en tien invallers nodig. Dus elke dag zijn er ook Fectioscholen die een  
oplossing moeten vinden voor een groep zonder leraar.

Filmpje 
kijken?
https://youtu.be
/8TjkhYTitLY

https://youtu.be/8TjkhYTitLY
https://youtu.be/8TjkhYTitLY


Het salaris 
Het salaris blijft een belangrijk on
derwerp voor medewerkers in het 
onderwijs. Enerzijds is er sprake van 
een loonkloof van maximaal  € 2.400 
per maand bij een volledige aanstel
ling in vergelijking met de markt
sector. Anderzijds is het verschil 
tussen een leraar basisonderwijs en 
een vergelijkbare leraar voortgezet 
onderwijs onaanvaardbaar groot: 
maximaal  € 600 per maand. Naast 
leraren heeft het onderwijs ook 
schoolleiders en onderwijsonder
steuners keihard nodig. Zij maken 
samen met de leraren het onder
wijs. Ook deze twee groepen lopen 
qua salarisontwikkeling achter. Dat 
is slecht voor de aantrekkelijkheid 
van het beroep en dus ook voor de 
instroom van nieuwe studenten op 
de opleidingen.

Rupsje nooit genoeg? 
Vanuit het onderwijs voeren we 
nu drie jaar actie. Ondanks die  
acties zien we in het onderwijs de 
spanningen alleen maar oplopen. 
Er worden leerlingen naar huis ge
stuurd. De loonkloof blijft groot. De 
kwaliteit staat onder druk. Er wor
den ons incidentele ‘oplossingen’ 
geboden maar een echte concrete 
handreiking vanuit de landelijke  
politiek om tot een structurele aan
pak van de problemen te komen, 
blijft uit. 

Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toe
nemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het primair onderwijs 
raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs! 

De toekomst van kinderen 
Het lijkt er vaak op dat vooral leraren zich zorgen maken over de gevolgen van de crisis in 
het onderwijs. Ook ouders mogen zich zorgen maken, het gaat om de toekomst van hun 
kinderen.
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Wij staan voor goed onderwijs
Wij zijn Fectio: 12 basisscholen in Houten en Bunnik. En wij willen goed onderwijs kunnen 
blijven geven. Daar staan wij voor. In deze factsheet geven wij een overzicht van onze 
problemen. Meer weten? Kijk op onze website: www.ksfectio.nl. Wilt u reageren: stuur 
een mail naar info@ksfectio.nl.
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