
 

                 12 april 2018 

 

Raadsvraag 12 april 2018 Salarissen leraren PO-instellingen 

 

Geacht College, 

 

Als gemeente gaan we niet direct over de kwaliteit van het onderwijs. Wel zijn we als 

gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van onze PO- en VO-instellingen en 

delen dus met deze instellingen een gezamenlijk doel, namelijk de beste mogelijke 

kwaliteit onderwijs voor onze jeugd. 

 

Leraren zijn bepalend voor de kwaliteit in het onderwijs en de aandacht voor 

vermindering van de hoge werkdruk en verbetering van de beloningspositie van 

leraren is dan ook terecht. De PvdA steunt dan ook de initiatieven om hierin 

verbetering te brengen. 

 

Sinds 2008 wordt er elk jaar € 70 miljoen vrij gemaakt voor promotie van PO leraren 

naar hogere salarisschalen, met als doel om minstens 40% van de leraren in een 

hogere schaal te zetten. Helaas is dit percentage in 2017 blijven steken op 26,7%. Er 

zitten dus nog te veel leraren in de laagste salarisschalen, terwijl de schoolbesturen al 

wel jarenlang extra middelen ontvangen. 

In de Tweede Kamer zijn hierover recent vragen gesteld. In eerste reactie gaven de 

schoolbesturen aan de extra middelen wel besteed te hebben aan de lonen. Ze 

moeten echter ook zelf een deel bijleggen en dat kan men zich, naar eigen zeggen, 

niet veroorloven. 

 

De PvdA is benieuwd hoe de situatie in Eindhoven is. Temeer daar onze twee grootste 

PO-instellingen, Salto en SKPO, gelukkig over voldoende middelen lijken te beschikken 

om wel te komen tot een structurele verbetering van de salarisschalen van onze 

leraren. 

 

Derhalve het verzoek aan het college om de volgende vragen voor te leggen aan haar 

PO-onderwijs partners, respectievelijk Salto en de SKPO, en deze te delen met de Raad. 

1) Kunt u aangeven hoeveel u jaarlijks heeft ontvangen van de € 70 miljoen die sinds 

2008 structureel beschikbaar zijn gesteld? 

2) Kunt u aangeven in hoeverre deze middelen zijn aangewend voor structurele 

verbetering van de salarisschalen van leraren? 

3) Kunt u aangeven hoe de procentuele verdeling van de leraren over de salarisschalen 

zich over de tijd heeft ontwikkeld? 
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4) Mochten de door Den Haag gewenste effecten in onvoldoende mate zichtbaar zijn 

in uw organisatie, kunt u dan aangeven waardoor dit veroorzaakt wordt? 

5) Heeft u, gezien de huidige situatie van te hoge werkdruk en lerarentekorten, een 

herstelplan om de gestelde doelen wel op korte termijn te realiseren? 

 

 

Arnold Raaijmakers en Marjolein Senden 

 

PvdA Eindhoven 


