
 

Postbus 85.246 | Aidadreef 4 |  T 030 – 31 00 933 | www.poraad.nl | KvK  Utrecht 30 235 217    

3508 AE  Utrecht | 3561 GE  Utrecht | @PO_Raad | info@poraad.nl | Rek. NL22 RABO 0110 7640 56 

  
Plaats/datum: 

Utrecht, 29 juni 2015 

 

 

Kenmerk:  

Banenafspraak/EB 

Banenafspraak: extra banen voor mensen met arbeidsbeperking 

Beste Janine, 

In het sociaal akkoord is afgesproken dat het primair onderwijs binnen tien jaar 4.020 extra 

banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëert. Om te voldoen aan deze 

banenafspraak, moet elk schoolbestuur in 2015 uitgaan van 0,4% extra banen op de 

huidige formatie. Om in 2023 aan de taakstelling te voldoen, moet elk schoolbestuur zorgen 

voor 3,4% van de huidige formatie extra, ofwel een arbeidsplaats voor de doelgroep per 29 

fte. In deze mail leest u meer over de banenafspraak en de gevolgen. 

Een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking en 

zoveel mogelijk mensen die meedoen in de samenleving. Dat is het doel van de 

Participatiewet die in januari 2015 in werking trad. De PO-Raad verbindt zich graag aan dit 

doel. Dit betekent namelijk dat meer leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs 

komen een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Daarnaast voldoet onze sector 

daarmee aan haar maatschappelijke plicht. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het veel 
vraagt van u als werkgever. 

Doelstelling primair onderwijs 

In het sociaal akkoord is afgesproken dat de sector overheid (centrale overheid, lokale 

overheid en semioverheidsinstellingen, zoals scholen) als geheel 25.000 extra banen voor 

mensen met een arbeidsbeperking heeft gecreëerd in 2023 (ten opzichte van het aantal 

banen op 1 januari 2013). Dit wordt de banenafspraak genoemd. Naar rato van de omvang 

van de sector gaat het primair onderwijs een aanzienlijk deel van deze arbeidsplaatsen 

leveren: 4.020 extra banen per 2023, wat in de periode 2013-2023 gemiddeld neerkomt op 
402 extra banen per jaar. 

Het jaar 2014 wordt gezien als aanloopjaar. De personen die in 2014 moesten worden 

geplaatst, worden daarom bij de jaarlijkse doelstelling verdeeld over 2015, 2016 en 2017. 

Concreet komt dit erop neer dat de aankomende jaren de volgende aantallen extra 

medewerkers moet worden geplaatst binnen het primair onderwijs: 

2015 2016 2017 2018 en verder 

482 563 563 402 extra banen per jaar 

Cumulatief percentage extra 

(van formatie 1 januari 2013): 

0,4% 0,9% 1,4% 
Oplopend met 0,34% per 

jaar tot 3,4% in 2023 

  

Quotum 



 

 

De Wet banenafspraak legt de banenafspraak uit het sociaal akkoord wettelijk vast. 

Daarnaast bevat de wet als stok achter de deur een uitgewerkte quotumregeling. Deze 

regeling heeft een slapend bestaan. Als in een bepaald jaar het afgesproken aantal banen 

voor de overheid niet wordt gehaald, dan activeert het kabinet de quotumregeling. Die 

regeling houdt in dat werkgevers met 25 medewerkers of meer vanaf dat moment verplicht 

zijn om een jaarlijks vastgesteld percentage medewerkers met een arbeidsbeperking in 

dienst te hebben. Schoolbesturen die daar niet aan voldoen, betalen de zogenoemde 

quotumheffing (boete) van 5.000 euro per niet vervulde baan. Hierbij geldt 25,5 uur als 
baan. 

Het eerste beoordelingsmoment of het quotum is gehaald, vindt plaats in 2016 over het jaar 

2015. Het is dus belangrijk dat u direct actie onderneemt op dit gebied. Voor veel 

schoolbesturen in het primair onderwijs betekent 3,4% aan extra arbeidsplaatsen een 

uitbreiding van minder dan één arbeidsplaats. Je kunt dan aan de verplichting voldoen door 
gezamenlijk met andere schoolbesturen een of meer arbeidsplaatsen te realiseren. 

 

Invulling extra baan 

Het gaat om mensen die wel wat kunnen, maar begeleiding of structuur nodig hebben om 

taken uit te voeren. Zij kunnen natuurlijk niet het werk van leraren of klassenassistenten 

overnemen, maar zij kunnen hun werk wel verlichten met het uitvoeren van allerlei 

ondersteunende klussen. De medewerkers met een arbeidsbeperking krijgen daarvoor in 

principe minimumloon. De PO-Raad maakt de komende tijd met de vakbonden nadere 
afspraken over de inzet van deze medewerkers, zodat het betaalbaar en werkbaar blijft. 

 

Ondersteuning 

De PO-Raad ondersteunt pilots voor het aanstellen van mensen met een arbeidsbeperking. 

Een pilot functiecreatie en een pilot zorgassistenten-in-opleiding. Op de site van de PO-Raad 

publiceren wij binnenkort een lijst met vragen en antwoorden over de wetten en het 

aanstellen van mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast brengt de PO-Raad een 
handreiking uit over het thema. 

Heb je nu al vragen over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met onze helpdesk 

via helpdesk@poraad.nl of 030 - 232 48 88. Daarnaast kun je ook contact opnemen met 

Hans Spigt, aanjager van de banenafspraak bij overheid- en onderwijssectoren. Hij is te 
bereiken via vso.secretariaat@vng.nl of via telefoonnummer 070-373 85 30. 

Met vriendelijke groet, 

Simone Walvisch 

vicevoorzitter PO-Raad 

http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/arbeidsmarktplatform-po/activiteiten-subsidies/functiecreatie-in-het-primair-onderwijs/de-pilot.html
http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/arbeidsmarktplatform-po/activiteiten-subsidies/leerwerktraject-voor-20-zorgassistenten.html
mailto:helpdesk@poraad.nl
mailto:vso.secretariaat@vng.nl

