
Vijf vragen & antwoorden over 
docentensalarissen in het mbo 
 
 
1. Welke afspraken voor het mbo liggen vast in het Convenant Leerkracht (2008)? 
In het mbo is, anders dan in het primair en het voortgezet onderwijs, geen functiemix. In het 
Convenant Leerkracht heeft de MBO Raad met het ministerie OCW en de vakbonden afspraken 
gemaakt over het verbeteren van het carrièreperspectief en betere beloning van docenten in het mbo. 
De MBO Raad en de vakbonden hebben er samen voor gekozen om het convenant uit te werken in 
onder meer het inkorten van salarisschalen voor docenten: een hoger (start)salaris en in snellere 
stappen naar een hogere beloning. Verder zijn er afspraken gemaakt om voor docenten specifiek in 
de Randstad (tekortregio’s) extra beloningsperspectief te realiseren.  
 
2. In snellere stappen naar een hogere beloning: hoe werkt dat? 
In 2008 bestond de salarisschaal voor een docent in de schaal LB uit 18 treden. In 2019 bestaat de 
LB-schaal uit 12 treden. Niet alleen het aantal treden is ingekort, de bijbehorende salarissen zijn sterk 
gestegen. De salarissen in dit overzicht zijn bruto maandsalarissen (exclusief vakantietoeslag 8%, 
eindejaarsuitkering 8,33% en een eventuele bindingstoelage) waarvoor een docent op jaarbasis 1659 
uur werkt, verdeeld over 200 dagen (40 weken).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De salarisschalen voor docenten in het mbo zijn onderverdeeld in LB, LC, LD. De werkzaamheden die 
je als docent verricht, bepalen in welke volwaardige functie je wordt benoemd en welke salarisschaal 
daarbij hoort.  
 
3. Wie hebben zeggenschap over het formatiebeleid in de scholen? 
Er zijn geen landelijke afspraken over hoeveel docenten op een mbo-school in een bepaalde 
salarisschaal moeten zitten. De MBO Raad en de vakbonden hebben samen afgesproken dat de 
scholen zelf – de besturen en de ondernemingsraden - gaan over het formatiebeleid. Dit past bij de 
verscheidenheid van het mbo. Binnen de mbo-scholen werken professionals met elkaar samen in 
onderwijsteams. In de cao mbo hebben de MBO Raad en de vakbonden vastgelegd dat de 
ondernemingsraad dè gesprekspartner voor het bestuur is voor afspraken over het financiële beleid 
en het formatiebeleid. Ze besluiten samen over het meerjarig financieel beleid (het percentage en/of 



de omvang van de financiële middelen dat beschikbaar is en in de toekomst beschikbaar komt voor 
het onderwijsproces). En ze maken afspraken over de (gewenste) verhouding tussen medewerkers 
met een onderwijstaak (primair proces) en medewerkers met een niet-onderwijstaak. Ook kunnen ze 
passende maatwerkafspraken maken over de binnen de functiecategorie ‘docent’ (gewenste) 
verhouding tussen de functies met de salarisschalen LB, LC en LD.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gaat hier om formele bevoegdheden, deze geven de ondernemingsraad dezelfde rechten en 
rechtspositie als de Wet op de ondernemingsraden aan de ondernemingsraad toekent.  
 
4. Hoe ziet de loonontwikkeling van onderwijsgevenden in het mbo eruit over de afgelopen 
 jaren? 
Feit is dat mbo-scholen de afgelopen tien jaar steeds meer zijn gaan investeren in personeel. Uit de 
benchmark 2018 blijkt dat 76% van alle kosten van de mbo-scholen (overige) personeelskosten 
betreffen. In 2008 was dit nog 73,4%. Een steeds groter percentage van deze middelen wordt 
geïnvesteerd in onderwijzend personeel (2018: 69,5%, 2008: 66,5%). Dit betekent dat het aantal 
docenten is toegenomen (terwijl het aantal studenten is afgenomen). Daarnaast zijn de lonen in het 



mbo gestegen door het inkorten van de salarisschalen voor onderwijsgevenden (van 18 naar 12 
treden), een tijdelijke bindingstoelage en diverse cao-verhogingen.  
 

 
5. Waarom houden scholen reserves aan voor investeringen in het onderwijs? 
Bij ‘meerjarig financieel beleid’ hoort ook rekening houden met de toekomst. Bestuurders en 
ondernemingsraden nemen in hun besluiten mee dat de kwaliteit van het onderwijs ook in de 
toekomst geborgd moet kunnen blijven. De MBO Raad heeft de scholen gevraagd waarvoor zij 
reserves aanhouden. Het accent ligt daarbij op: 
- Een verwachte daling van het aantal studenten in relatie tot het aantal docenten.  
- Het kunnen uitvoeren van hrm-beleid, onder meer uitvoering duurzame inzetbaarheid en 

werkdrukplannen. 
- Verbouw en/of nieuwbouw om tegemoet te kunnen blijven komen aan de eisen van duurzaam en 
 modern beroepsonderwijs (leer- en werkomgeving). 
- Overige investeringen om onderwijs up to date te houden, zoals ICT-voorzieningen.  
 
 
 


