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Bijlage 1 Bezoldiging 
 

I Bezoldiging 

De bezoldiging bestaat uit een bedrag voor beloning (A) en een bedrag voor pensioenopbouw (B). 
Onkostenvergoedingen maken geen deel uit van de bezoldiging. 

A.  Bedrag voor beloning 

De beloning van werknemer bestaat uit een vaste (1) en eventueel uit een variabele beloning (2). 

1) Vaste beloningscomponent  
De vaste beloningscomponent is samengesteld uit twaalf maal een maandsalaris (bruto jaarsalaris), een 
eindejaarsuitkering (EJU) (7,4% van het bruto jaarsalaris) en vakantiegeld (8% van het bruto jaarsalaris).  

Op basis van het leerlingenaantal wordt de bestuurder ingeschaald in één van de schalen B1 – B5. De 
werkgever bepaalt op basis van een aantal factoren waaronder de werkervaring van de bestuurder en de 
complexiteit van de opdracht op welke trede van de schaal de werknemer wordt ingeschaald.  

Voor de schalen B1 t/m B4 worden de directieschalen S14 t/m S17 uit de CAO VO ’11-‘12 als referentie 
gebruikt. Aangezien de CAO VO schaal 18 niet kent, wordt voor B5 de BBRA-schaal 18 gehanteerd (1-4-
2009). 

In deze CAO is afstand gedaan van een aantal in de reguliere CAO VO geregelde secundaire 
arbeidsvoorwaarden, zoals arbeidsduurverkortende afspraken, BAPO, bovenwettelijke werkgeversbijdrage 
(in geval van ontslag/werkloosheidsuitkering), 60 vakantiedagen1, kinderopvang, en dergelijke. Deze 
arbeidsvoorwaarden worden gecompenseerd bij het dienstverband voor (on)bepaalde tijd door over het 
bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en een EJU, een opslagpercentage van 15% te berekenen. Bij 
werknemers met een functiecontract wordt 5% extra opslag berekend ter compensatie van de begrenzing 
van de benoemingstermijn.  

2) Variabele beloningscomponent 

In specifieke, door de werkgever te benoemen, situaties kan een variabele beloningscomponent toegekend 
worden. Deze dient recht te doen aan specifieke situatie en aan de zwaarte van de opdracht welke aan de 
werknemer is meegegeven. De maximale variabele beloningscomponent bij een dienstverband voor 
(on)bepaalde tijd bedraagt 5% van de vaste beloningscomponent. De hoogte van de maximale variabele 
beloning voor werknemers met een functiecontract bedraagt 10% van de vaste beloningscomponent, 
aangezien inherent is aan een functiecontract dat werkgever hierin een strategische opdracht met 
werknemer afspreekt welke gedurende de looptijd van het contract dient te worden uitgevoerd. Deze 
opdracht wordt in de individuele arbeidsovereenkomst nader gespecificeerd. 

Het al dan niet toekennen van een variabele beloning behoort tot de discretionaire ruimte van de 
werkgever. De Werkgever stelt zich terughoudend op bij het toekennen van een variabele 
beloningscomponent.  

 

                                                            
1 In de CAO-VO geldt de schoolvakantieregeling voor alle medewerkers met uitzondering van de leden van het 
onderwijsondersteunend personeel; bedoeld is dat er sprake is van een compensatie voor vereiste ruime 
beschikbaarheid en inzetbaarheid van bestuurders ten behoeve van hun onderwijsinstelling, die leiden tot langere 
werkweken en een aanzienlijk geringer aantal vakantiedagen. 
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B.  Pensioenbijdrage 

De werknemer heeft recht op een pensioenbijdrage van de werkgever die overeenkomt met de regeling 
voor andere werknemers van de onderwijsinstelling. De premiepercentages van het ABP zijn van 
toepassing.  

 

II Inschaling           

Complexiteit         

De complexiteit van de bestuursfunctie wordt bepaald door een aantal factoren, zoals leerlingaantal, 
complexiteit en aantal onderwijstypen. Er is naar gestreefd de berekeningswijze van inschaling zo 
eenvoudig mogelijk te houden, zonder tekort te doen aan de veelvoud aan factoren.   
       

Leerlingaantal         

Op basis van het onderzoek naar de huidige bezoldiging van bestuurders in relatie tot de complexiteit van 
de bestuursfunctie is naar voren gekomen dat het leerlingaantal het meest discriminerende gegeven is. 
Daarom is het leerlingaantal het vertrekpunt voor de inschaling van bestuurders.    

Hoe meer leerlingen de organisatie heeft, hoe meer werknemers (fte) er in dienst zijn. De complexiteit 
neemt ook op andere terreinen navenant toe: meer leerlingen betekent vaak meer scholen en meer 
schooltypes, meer gemeentes en/of grotestedenproblematiek. 

Ll.-aantal schaal 
    
≤ 500 B1   (14) 
501 - 2000 B2   (15) 
2001 - 4000 B3   (16) 
4001 - 12.500 B4   (17) 
≥ 12.501 B5   (18) 
 

PO - VO – MBO 

Een bestuur dat meerdere onderwijssoorten aanbiedt, zoals primair en voortgezet onderwijs (of voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) heeft volgens de bezoldigingsrichtlijnen van de overheid te 
maken met verschillende bezoldigingsmaxima. Als richtlijn aan de werkgever wordt meegegeven dat de 
werknemer in aanmerking komt voor bezoldiging volgens de voorwaarden van de onderwijssoort met de 
hoogste bezoldiging, wanneer minimaal een derde (33%) van het totale leerlingaantal van de onder het 
bestuur ressorterende scholen uit deze onderwijscategorie afkomstig is.  

Aantal bestuurders 

In categorie B1 en B2 (t/m 2000 leerlingen) wordt aangeraden één bestuurder aan te stellen, gelet op de 
complexiteit van de bestuurlijke opdracht. Boven 2000 leerlingen (vanaf schaal B3) kan de werkgever 
ervoor kiezen twee bestuurders aan te stellen; een voorzitter en een lid. Het lid wordt maximaal ingeschaald 
op de schaal onder die waarin de voorzitter is ingeschaald.  
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III Beloning 

 

      

 

Dienstverband (on)bepaalde tijd Functiecontract

B1 trede vaste beloning maximale variabele 
beloning

maximale 
beloning

trede vaste beloning maximale 
variabele beloning

maximale 
beloning

B1-1 € 80.136 € 4.007 € 84.142 B1-1 € 83.620 € 8.362 € 91.982
B1-2 € 82.365 € 4.118 € 86.483 B1-2 € 85.946 € 8.595 € 94.541
B1-3 € 84.611 € 4.231 € 88.841 B1-3 € 88.289 € 8.829 € 97.118
B1-4 € 86.872 € 4.344 € 91.216 B1-4 € 90.649 € 9.065 € 99.714
B1-5 € 89.229 € 4.461 € 93.690 B1-5 € 93.108 € 9.311 € 102.419
B1-6 € 91.665 € 4.583 € 96.249 B1-6 € 95.651 € 9.565 € 105.216
B1-7 € 94.166 € 4.708 € 98.874 B1-7 € 98.260 € 9.826 € 108.086

B2 trede vaste beloning maximale variabele 
beloning

maximale 
beloning

trede vaste beloning maximale 
variabele beloning

maximale 
beloning

B2-1 € 86.872 € 4.344 € 91.216 B2-1 € 90.649 € 9.065 € 99.714
B2-2 € 89.229 € 4.461 € 93.690 B2-2 € 93.108 € 9.311 € 102.419
B2-3 € 91.665 € 4.583 € 96.249 B2-3 € 95.651 € 9.565 € 105.216
B2-4 € 94.166 € 4.708 € 98.874 B2-4 € 98.260 € 9.826 € 108.086
B2-5 € 97.160 € 4.858 € 102.018 B2-5 € 101.384 € 10.138 € 111.522
B2-6 € 100.265 € 5.013 € 105.278 B2-6 € 104.624 € 10.462 € 115.087
B2-7 € 103.434 € 5.172 € 108.606 B2-7 € 107.931 € 10.793 € 118.724

B3 trede vaste beloning maximale variabele 
beloning

maximale 
beloning

trede vaste beloning maximale 
variabele beloning

maximale 
beloning

B3-1 € 94.166 € 4.708 € 98.874 B3-1 € 98.260 € 9.826 € 108.086
B3-2 € 97.160 € 4.858 € 102.018 B3-2 € 101.384 € 10.138 € 111.522
B3-3 € 100.265 € 5.013 € 105.278 B3-3 € 104.624 € 10.462 € 115.087
B3-4 € 103.434 € 5.172 € 108.606 B3-4 € 107.931 € 10.793 € 118.724
B3-5 € 106.763 € 5.338 € 112.101 B3-5 € 111.404 € 11.140 € 122.545

 B3-6 € 110.139 € 5.507 € 115.646 B3-6 € 114.927 € 11.493 € 126.420
B3-7 € 113.658 € 5.683 € 119.341 B3-7 € 118.600 € 11.860 € 130.460

B4 trede vaste beloning maximale variabele 
beloning

maximale 
beloning

trede vaste beloning maximale 
variabele beloning

maximale 
beloning

B4-1 € 103.434 € 5.172 € 108.606 B4-1 € 107.931 € 10.793 € 118.724
B4-2 € 106.763 € 5.338 € 112.101 B4-2 € 111.404 € 11.140 € 122.545
B4-3 € 110.139 € 5.507 € 115.646 B4-3 € 114.927 € 11.493 € 126.420
B4-4 € 113.658 € 5.683 € 119.341 B4-4 € 118.600 € 11.860 € 130.460
B4-5 € 117.305 € 5.865 € 123.170 B4-5 € 122.405 € 12.241 € 134.646

 B4-6 € 121.032 € 6.052 € 127.083 B4-6 € 126.294 € 12.629 € 138.923
B4-7 € 124.885 € 6.244 € 131.130 B4-7 € 130.315 € 13.032 € 143.347

B5 trede vaste beloning maximale variabele 
beloning

maximale 
beloning

trede vaste beloning maximale 
variabele beloning

maximale 
beloning

B5-1 € 116.429 € 5.821 € 122.251 B5-1 € 121.491 € 12.149 € 133.640
B5-2 € 119.550 € 5.978 € 125.528 B5-2 € 124.748 € 12.475 € 137.223
B5-3 € 122.672 € 6.134 € 128.805 B5-3 € 128.005 € 12.801 € 140.806
B5-4 € 125.793 € 6.290 € 132.083 B5-4 € 131.262 € 13.126 € 144.389
B5-5 € 129.201 € 6.460 € 135.661 B5-5 € 134.819 € 13.482 € 148.300

 B5-6 € 132.609 € 6.630 € 139.240 B5-6 € 138.375 € 13.837 € 152.212
B5-7 € 135.189 € 6.759 € 141.948 B5-7 € 141.067 € 14.107 € 155.173


