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TEKST EN BEELD LOEK KUSIAK

Onderzoek Platform Medezeggenschap MBO:

Scholen houden loon
docenten achter
Geld bedoeld voor een betere beloning van
docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben de scholen jaren in hun
zak gehouden. Dat constateert het Platform
Medezeggenschap MBO in een eigen onderzoek, dat de onderwijsminister betitelt
als een ‘serieus signaal’.

Lucratief
Maar terwijl de bijdrage van het ministerie aan het mbo sinds 2009 jaarlijks
bleef stijgen en veel scholen steeds rijker zijn geworden, zijn veel docenten
in hun oude functieschaal blijven hangen. Het aantal docenten in de laagste
salarisschaal is zelfs toegenomen.
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