
 
 
 
 
INNOVO steunt het standpunt van PO in actie. Leerkrachten in het basisonderwijs verdienen een 
beter salaris én de werkdruk moet omlaag. Het is nu aan de onderhandelaars voor de Kabinets-
formatie om aan deze eis vorm en inhoud te geven.  
 
Het is goed dat er in de media veel aandacht is voor deze actie. Jammer dat in sommige com-
mentaren te lezen valt dat het probleem niet in Den Haag ligt, maar bij de besturen. Deze zouden 
bewust geld oppotten of middelen voor beloningsdifferentiatie (functiemix) niet inzetten waar ze 
voor bedoeld zijn: leraren in hogere functies inschalen of werkdruk verlagen door meer personeel 
aan te nemen. In deze commentaren wordt de suggestie gewekt dat de oplossing gezocht moet 
worden in het loslaten van de lumpsum bekostiging en het verlenen van instemmingsrecht aan 
personeel en ouders van de medezeggenschap over de begrotingsvaststelling.  
 
De PO raad heeft op haar website de feiten op een rij gezet. Deze kun je hier lezen. Hoe zit het 
binnen INNOVO?  

De feiten 

Ondanks de krimp (van 12.500 leerlingen in 2005, naar 9500 in 2016), nemen we toch extra per-
soneel aan voor onze vervangingsbehoefte. In totaal 110 extra medewerkers.  
 
Als INNOVO geven we meer uit aan de beloning van ons personeel, dan waar we feitelijk bekos-
tiging voor krijgen. Dit is een bewuste beleidskeuze die samenhangt met het waarderen van kwa-
liteit (bijvoorbeeld extra opleidingskwalificatie) en complexiteit (IB en directies). Ook de functie-
mix is ruimschoots behaald. 
 
Scholen hebben de beleidsruimte om een eigen reserve op te bouwen en in te zetten. Voor ko-
mend schooljaar worden schoolreserves ingezet.  
Voor 2017-2018 zijn extra middelen van de bovenschoolse begroting toegevoegd aan de school-
begroting.  

 
INNOVO voert beleid dat is gericht op het gezond houden van de financiën, het personeel en de 
onderwijskundige resultaten van onze organisatie.  
Desalniettemin zijn we van mening dat de financiële druk op scholen te hoog is. Gevolg is dat de 
werkdruk door krappe bezettingen hoog is en wensen van scholen op het gebied van het innove-
ren van het onderwijs langzamer ingevuld kunnen worden dan de maatschappij dat wenst. Daar-
om steunen wij de oproep van  PO in actie en de PO Raad om te investeren in het primair onder-
wijs!  
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https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/te-weinig-geld-of-verkeerde-uitgaven-hoe-zit-het-nu-met-die-bekostiging

