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Betreft: Reactie op de maatregel ‘Bijzondere en aanvullende bekostiging voor arbeidsmarkttoelage voor personeel op 

scholen met uitdagende leerling populatie 21-22-en 22-23‘ 

 

Geachte heer Slob, 

Recent ontvingen wij de maatregel ‘Bijzondere en aanvullende bekostiging voor arbeidsmarkttoelage voor personeel op 

scholen met uitdagende leerling populatie 21-22-en 22-23‘. Allereerst onze waardering voor uw inspanningen om met 

name het onderwijspersoneel dat werkzaam is met ‘uitdagende’ leerlingen die aandacht te geven dat het ook verdient, 

óók in financiële zin. 

Dit zou enthousiaste reacties vanuit het veld moeten opleveren, maar helaas is het tegendeel het geval. We zijn vanuit de 

besturen en scholen voor gespecialiseerd onderwijs de afgelopen dagen overstelpt met mails, brieven en telefoontjes 

over dit onderwerp, waarvan de strekking unaniem er één van verbazing, onbegrip en boosheid is. 

De achtergrond van deze reacties begrijpen wij en daarom zijn wij als (sector)raden volledig verrast door deze regeling, 

temeer daar de ratio achter en consequenties van de Cumi maatregel o.i. in een ander overleg aan de orde is geweest. Wij 

betreuren ten zeerste dat de eerder gemelde bezwaren niet meegenomen zijn in de uitwerking en dus een afwijking van 

wat wij de laatste jaren juist als zo prettig hebben ervaren: in de voorfase met elkaar van gedachten wisselen met de 

intentie om de argumenten die de sector aandraagt mee te nemen. 

De kern van onze bezwaren betreft de vraag of het middel “arbeidsmarkttoelage” helpt het doel te realiseren en of het 

middel goed uitvoerbaar is. We geven ze kort aan. 

Gaat tijdelijke toelage er voor zorgen dat meer leraren voor uitdagende leerlingen willen werken? 

1. We betwijfelen dit om twee redenen. Allereerst kennen we geen voorbeelden waar het is gelukt om met 

tijdelijke toelagen structurele arbeidsmarktproblemen op te lossen. De ‘Randstadbonus’ uit de periode 2009-

2014 volgde dezelfde logica, maar was volgens het CPB in 2015 zeer inefficiënt. De tweede reden waarom we dit 

betwijfelen is dat er vrijwel geen aanbod is op de arbeidsmarkt, wat nog versterkt is door de NPO-middelen. Als 

de arbeidsmarkttoelage al mobiliteit veroorzaakt, zal het een ‘waterbedeffect’ zijn: er ontstaat ergens anders 

een tekort. 

 

Is de tijdelijke toelage uitvoerbaar? 

We zien een aantal serieuze problemen bij de toepassing van de regeling. 

2. Het vrijwel door alle aangesloten leden geuite kritiekpunt op deze regeling betreft het gehanteerde 

uitgangspunt en de daardoor ontstane ongelijkheid tussen het reguliere en het gespecialiseerd onderwijs. Daar 

waar voor het reguliere onderwijs als verdeelsleutel voor de extra middelen gebruik gemaakt is van het model  

‘Achterstandsscores‘ die jaarlijks per gemeente in samenwerking met het onderwijs worden opgesteld, is voor 

het gespecialiseerd onderwijs de in de jaren 70 van de vorige eeuw geïntroduceerde Cumi-regeling als 

uitgangspunt genomen. 

Het model ‘Achterstandsscores’ is een beter werkend model, om de benodigde inzet voor goed onderwijs te 

bepalen, waarin meerdere criteria (herkomst en opleidingsniveau ouders, schuldsanering, gemiddeld 

opleidingsniveau van alle moeders in een school, etc.) als grondslag dienen.  

  



 

 

De Cumi-regeling daarentegen is grotendeels gebaseerd op het land van herkomst van de ouders van de 

leerlingen. Het stigmatiserend effect dat dit op bepaalde bevolkingsgroepen had was dan ook de reden om tot 

een ander model te komen, het door CBS ontworpen model van de ‘Achterstandsscores’. Dit model is echter 

niet binnen het gespecialiseerd onderwijs geïntroduceerd. 

3. De besturen in het gespecialiseerd onderwijs hebben in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met de toelage 

voor leraren in het VSO met als uitstroomrichting vervolgonderwijs. Het onderscheid tussen de ene leraar en de 

andere leek overzichtelijk, maar in de praktijk leidde het, in welke toepassing dan ook, telkens tot een niet te 

verantwoorden verschil tussen de ene groep en de andere groep binnen dezelfde organisatie. Bij de meeste 

besturen was de uitvoering erop gericht om die ongemakkelijkheid, die onrechtvaardigheid zo klein mogelijk te 

houden en de toelage zoveel mogelijk te nivelleren. Er treedt namelijk ook een zogenaamd Postcodeloterij-

effect op: op het moment dat de ene leraar er geld bij krijgt, krijgt de ander dat niet en het psychologische 

effect op professioneel welbevinden van degene die er niets bij krijgen, wordt ernstig onderschat. Het effect 

van ‘verlies’ is simpelweg indringender dan het (kortstondige) effect van ‘winst’. 

 

4. Dit effect treedt opnieuw op, op het moment dat, vanwege de tijdelijkheid, de regeling afloopt. Daar waar nu de 

salarisverhoging met vreugde zal worden ontvangen, zal over pakweg twee jaar een gevoel van verlies groter 

zijn dan de vreugde van vandaag. Als de huidige verhoging zou leiden tot behoud van of aanwerven van 

mensen op scholen met veel achterstandsleerlingen, zal de verlaging over twee jaar leiden tot een exodus. 

 

5. Het is in de governance en verantwoording risicovol. Geld dat in 2022 wordt uitgegeven, is deels al in 2019 

voorbereid. Schooljaar 2021-2022 valt deels in de begroting 2021, die eind 2020 is goedgekeurd door RvT en 

GMR. We beschikken niet alleen over extra NPO-middelen, voor sommige scholen komt er ook extra budget 

vanuit het versneld afbouwen van reserves van SWV'en. De regeling arbeidsmarkttoelage is, evenals het NPO, 

op schoolniveau en aldus onder tijdsdruk moet aan scholen worden overgelaten zinvolle bestedingen en 

toepassingen te bedenken. Daar komt bij, dat door de bestedingsvoorwaarden (scholen bepalen inzet) de 

besturen minder invloed hebben op keuzes. Nochtans zal aan besturen gevraagd worden om zich voor de 

besteding van het geld te verantwoorden en de arbeidsmarkttoelage ter instemming aan de pgmr voor te 

leggen.  

 

6. Als dan toch wordt overgegaan tot  bovengenoemde ‘bijzondere en aanvullende bekostiging voor 

arbeidsmarkttoelage’ zijn de consequenties voor het gespecialiseerd onderwijs van het onderscheid tussen het 

Cumi-model en het model achterstandsscores enorm. 

 

Allereerst doordat de koppeling Cumi-leerling = uitdagende leerling nauwelijks opgaat voor het gespecialiseerd 

onderwijs. Het gaat om gespecialiseerd onderwijs, waar vrijwel uitsluitend ‘uitdagende’ leerlingen zitten, 

anders zaten zij wel in het reguliere onderwijs. Bij de lockdown van het onderwijs werd ook door het ministerie 

terecht opgemerkt, dat sluiting van het gespecialiseerd onderwijs eigenlijk niet aan de orde kon zijn, aangezien 

daar per definitie de meest kwetsbare leerlingen zitten. Een groot deel van het gespecialiseerd onderwijs is dan 

ook voortdurend open geweest voor zijn leerlingen. 

Door het wat geforceerd toepassen van het niet meer te verdedigen ‘Cumi model’ worden teveel scholen 

benadeeld omdat niet de juiste criteria (voor het doel van de regeling) worden gehanteerd. Het toepassen van 

het criterium CBS Achterstandsscore op het gespecialiseerd onderwijs is logischer en consequenter.  

Natuurlijk zien wij dat door de inwerkingtreding van het NPO nieuwe vacatures ontstaan. De mobiliteit van leerkrachten 

tussen scholen is groter dan ooit tevoren. Dit heeft een aantal nadelige gevolgen. Veel vacatures zijn moeilijk op te 

vullen. Dit raakt met name scholen in kwetsbare wijken en het gespecialiseerd onderwijs. Scholen die al zwaar belast 

zijn, kampen het hardst met personeelstekorten.  

Wij zien nu al dat schoolbesturen elkaar beconcurreren met aanvullende arbeidsvoorwaarden. Toelagen versterken deze 

ongewenste mobiliteit. Wij willen hier verre van blijven. Het belemmert bovendien de door velen (zeker door ons) 

gewenste doorontwikkeling naar één CAO voor PO en VO. Een gemoderniseerde gezamenlijke CAO voor funderend 

onderwijs is broodnodig voor de vergroting van de aantrekkelijkheid van het onderwijs als een plek waar je het verschil 

kunt maken en jezelf als professional kunt ontwikkelen. En met transparantie, goede arbeidsvoorwaarden.  

 



 

 

Wij pleiten daarom voor een lange termijn investering en formulering van een lange termijn visie. Wij willen af van 

incidentele maatregelen en aanvullende toelagen richting personeel. Het onderwijs is hier niet mee geholpen. Wij willen 

het onderwijs als sector weer aantrekkelijk maken. Het beeld overheerst nu te veel dat het onderwijs gekenmerkt wordt 

door problemen. Onderwijs verdient een beter ‘frame’. Het onderwijs is een sector die volop in ontwikkeling is en waar 

veel mooie dingen gebeuren. Het funderend onderwijs heeft in de voorbije corona-periode een ongelofelijke veerkracht 

en innovatie getoond. Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste in de wereld. Dat kan niet zonder goed onderwijs. Wij 

zoeken graag samen naar manieren om deze positieve beeldvorming veel steviger neer te zetten. 

Tot slot 

Conclusie, een ongewenste bijwerking van het NPO vergroot kansenongelijkheid tussen leerlingen, belemmert de 

ontwikkeling van scholen en de sector en maakt het voor zwaar belaste scholen die het al lastig hadden nog moeilijker. 

Er bestaat onduidelijkheid over de continuering van het NPO na afloop van deze periode. Het daaraan toevoegen van 

nog mee tijdelijke maatregelen helpt naar onze mening niet duurzaam en levert zelfs risico’s. Wij pleiten daarom voor om 

de termijn van twee jaar waarin deze middelen worden geïnvesteerd op te rekken tot een termijn van 5, maar liever nog 

10 jaar en te positioneren als instrument om de positie van de volledige sector op de arbeidsmarkt duurzaam te 

versterken en zo een voortgaande kwaliteitsontwikkeling mogelijk te maken. 

En, indien de arbeidsmarkttoelage toch ingezet gaat worden, pas dan voor het gespecialiseerd onderwijs ook het model 

‘Achterstandsscore’ toe en niet het maatschappelijk en wetenschappelijk achterhaalde ‘Cumi als criterium’. Met ‘Cumi 

als criterium’ is aan scholen niet uit te leggen waarom de één wel extra een financiële bijdrage ontvangt, en de ander 

niet.  

In dit kader vragen wij u namens de aangesloten besturen van het gespecialiseerd onderwijs om op korte termijn met 

ons in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de huidige ongelijkheid en onevenwichtigheid van de regeling met 

elkaar te bespreken.  

  

In afwachting van uw reactie groet ik u vriendelijk. 

 
Geert Diever, 

Voorzitter Sectorraad GO 

 


