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Preambule 
 
 
In de afgelopen periode heeft er zowel politiek als maatschappelijk een discussie plaatsgevonden over de 
positie en beloning van bestuurders in het onderwijs. Een van de resultaten van deze discussie is dat met 
ingang van dit schooljaar wettelijk is vastgelegd dat de beloning van bestuurders in het PO en VO bij CAO 
geregeld dient te worden.  
 
Eind 2003 is de VTOI opgericht als landelijke vereniging van toezichthouders in het onderwijs. In 2011 heeft 
de VTOI in haar statuten de mogelijkheid opgenomen om op te treden als organisatie van werkgevers van 
onderwijsbestuurders, teneinde in staat te zijn namens haar leden een CAO af te sluiten.  
Daarnaast is begin 2011 de Onderwijsbestuurdersvereniging opgericht. Deze vereniging heeft tot doel de 
arbeidsvoorwaardelijke belangen van statutaire bestuurders in het VO te behartigen door - onder meer - 
een eigen CAO af te sluiten.  
 
De VTOI en de Onderwijsbestuurdersvereniging, hierna te noemen partijen, hebben in de afgelopen 
periode het initiatief genomen om tot een CAO te komen. Zij doen dit vanuit de overtuiging dat het past bij 
de verantwoordelijkheid en de maatschappelijke opdracht van schoolbestuurders en raden van toezicht om 
zelf een CAO voor bestuurders tot stand te brengen die enerzijds recht doet aan de wettelijke verplichting 
en die anderzijds voorkomt dat bestuurders als werkgever onderhandelen over dezelfde CAO waar zij als 
werknemer aan gebonden zijn.  
 
Bij de inhoudelijke uitwerking van de arbeidsvoorwaarden hebben partijen zich goed rekenschap gegeven 
van de genoemde maatschappelijke discussie over de beloning van bestuurders in de semipublieke sector, 
en van adviezen en publicaties dienaangaande. Partijen zijn doordrongen van de maatschappelijke 
behoefte aan normstelling en integriteit. Deze CAO beoogt door het formuleren van heldere criteria te 
komen tot een redelijk, verantwoord, evenwichtig en transparant arbeidsvoorwaardenpakket voor 
bestuurders. 
 
Met deze eerste CAO voor bestuurders in het VO willen partijen waar nodig ongepaste uitschieters in de 
financiële en arbeidsvoorwaardelijke sfeer redresseren. Dit impliceert onder meer dat de maximale 
bezoldiging voor bestuurders in de hoogste trede van de hoogste schaal past binnen het door de Minister 
voorgeschreven sectorale bezoldigingsmaximum. Uiteraard vormen nu en in de toekomst wettelijke 
voorschriften altijd de begrenzing van de CAO.  
Ook past het bij de nagestreefde terughoudendheid dat tijdens de looptijd van deze CAO geen verhoging 
van de bedragen in de tabellen is voorzien. 
 
Tegelijk willen partijen uitdrukking gegeven aan de complexiteit van de opdracht van zowel 
onderwijsbestuurders als van de onderwijsinstellingen waarvoor zij de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
dragen. De opdracht waarvoor het voortgezet onderwijs door de ontwikkelingen in de samenleving wordt 
gesteld, is in de voorbije decennia aanzienlijk ingewikkelder geworden. Dat geldt des te sterker omdat het 
VO, als sluitstuk van het funderend en leerplichtig onderwijs, een doorslaggevende rol speelt in de 
voorbereiding op studie- en beroepskeuze. Bovendien stelt de huidige tijd andere en hogere eisen aan de 
wijze waarop scholen worden ingericht en bestuurd. 
Voor de bepaling van de bovengrens van de beloning is als uitgangspunt gekozen dat recht gedaan moet 
worden aan het feit dat ook in het VO sprake is van een aantal (zeer) grote schoolbesturen, die het 
bevoegd gezag vormen van op hun beurt weer grote scholengemeenschappen. 
 
Raden van Toezicht hebben in deze CAO een bescheiden mogelijkheid om beloningsmaatregelen te 
koppelen aan specifieke omstandigheden en aan waardering voor de vervulling van bijzondere opdrachten. 
 
Het is vervolgens aan de Raden van Toezicht van de instellingen zelf om, rekening houdend met verworven 
rechten, aan de hand van deze CAO te komen tot een passende arbeidsovereenkomst met de betrokken 
bestuurder(s).  
 
Deze CAO is vooralsnog van toepassing op alle bij partijen aangesloten leden. Zo spoedig mogelijk zal 
worden nagegaan of deze CAO door het Ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard kan worden. 
In dat geval zal deze gaan gelden voor de hele VO-sector.  
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Bestaande contracten worden, in overeenstemming met de door de minister van OCW uitgezette lijn, 
gerespecteerd. Dit betekent dat de CAO voor de bestuurder ingaat op het moment dat het huidige contract 
afloopt. Voor bestuurders met een dienstverband voor onbepaalde tijd streven partijen naar een transitie 
naar deze nieuwe CAO, of een opvolgende CAO.  

Partijen beseffen dat met de totstandkoming van deze CAO een nieuw element in de centraal geregelde 
arbeidsverhoudingen binnen de onderwijssector is toegevoegd. Mede in dat licht zullen zij zo spoedig 
mogelijk overgaan tot het instellen van en monitoringscommissie, die de toepassing van deze CAO zal 
onderzoeken en bewaken en die daarover aanbevelingen kan doen aan leden van partijen. 

 

 

Rotterdam, 13 oktober 2011 

 

Namens de VTOI 

 

 

P.J.A.M. Hettema,     P.R.Slier 
Delegatieleider      Delegatielid 

 

Namens de Onderwijsbestuurdersvereniging, 

 

 

W.P. Littooij,      H.A.J.van Asseldonk 
Voorzitter      Bestuurslid 
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CAO Bestuurders VO 2011-2013 
 

1. Algemene Bepalingen 

1.1 Begripsbepalingen 
Arbeidsduur het aantal uren dat de werknemer in een bepaalde periode arbeid verricht  
CAO  de door partijen overeengekomen regeling van de rechtspositie van de 

werknemers  
Functie  het samenstel van werkzaamheden, dat de werknemer krachtens zijn 

dienstverband moet verrichten 
Functiecontract een dienstverband van de werknemer voor bepaalde tijd (maximaal 5 jaar) met 

een strategische opdracht van de werkgever, welke in de individuele 
arbeidsovereenkomst nader wordt gespecificeerd  

Instelling   een school of scholengroep voor voortgezet onderwijs 
Partijen    elk van de volgende organisaties: 

VTOI      - De werkgeversorganisatie; 
Onderwijsbestuurdersvereniging  - De werknemersorganisatie. 

Werkgever   raad van toezicht van de instelling  
Werknemer statutair bestuurder van een instelling voor voortgezet onderwijs met een 

arbeidsovereenkomst 

1.2 Overige bepalingen 
1. Deze CAO bindt de leden van beide partijen in het voortgezet onderwijs. 
2. Deze CAO treedt in werking op 1 oktober 2011 en loopt tot 1 oktober 2013. 
3. Indien er sprake is van apert onbillijke, kennelijk onredelijke of kennelijk onbedoelde gevolgen 
van de invoering van deze CAO kan de werkgever CAO-partijen verzoeken een passende oplossing 
vast te stellen. 
4. De rechten en plichten die de werkgever en de werknemer op grond van deze CAO ten opzichte van 
elkaar hebben, gelden naar rato van de betrekkingsomvang. 
 

2. Dienstverband 

2.1. Aard van het dienstverband 
Het dienstverband kan worden aangegaan: 
- voor bepaalde tijd (art. 2.2.), dan wel  
- voor onbepaalde tijd, dan wel 
- op basis van een functiecontract (art. 2.3.). 

2.2. Dienstverband voor bepaalde tijd 
1. Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van maximaal 12 maanden. 
2. Het dienstverband eindigt na afloop van de termijn van rechtswege of kan worden omgezet in een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. 

2.3. Functiecontract 
1. In een functiecontract wordt de looptijd in overleg tussen werknemer en werkgever vastgesteld met een 
maximum van vijf jaar. 
2. In afwijking van het gestelde in de artikelen 7:668a en art. 7:669 van het Burgerlijk Wetboek kan het  
functiecontract met telkenmale maximaal vijf jaar worden verlengd zonder dat er recht ontstaat op een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. 
3. Het functiecontract eindigt na afloop van het contract zonder dat opzegging is vereist. 

2.4 Arbeidsduur 
De wekelijkse arbeidsduur bij een volledige betrekking wordt vastgesteld op 40 uur. (Zie: ‘Toelichting’) 
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2.5 Vakantieverlof 
De werknemer heeft, met behoud van salaris, recht op 30 vakantiedagen per jaar, telkens op te nemen in 
het betreffende jaar. 
 

3. Overgangsregeling 
 
De werknemer heeft het recht een keuze te maken tussen  

- het voortzetten van het contract (al dan niet gebaseerd op de huidige CAO-VO) zoals dat voor hem 
gold op 30 september 2011, dan wel  

- een contract conform het gestelde in deze CAO.  
Voor werknemers met een functiecontract geldt daarbij dat na afloop van de termijn, in het geval werkgever 
en werknemer een nieuwe termijn overeenkomen, het contract wordt gebaseerd op de CAO Bestuurders 
VO. Voor werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd, die gekozen hebben hun bestaande 
contract te continueren, wordt op termijn gestreefd naar een transitie naar de onderhavige CAO, of zijn 
opvolgers. 
 

4. Bezoldiging 

4.1. Bezoldigingsmaximum 
1.De ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT) en het door 
het ministerie van OCW vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor het voortgezet onderwijs 
vormen het kader van de bezoldiging en worden derhalve gerespecteerd.  
2. Werkgever en werknemer komen, ongeacht de betrekkingsomvang, geen bezoldiging overeen die per 
kalenderjaar meer bedraagt dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 4.2. lid 3. 

4.2 Bezoldiging 
1. De bezoldiging bestaat uit een bedrag voor beloning en een bedrag voor pensioenopbouw. 
2. In specifieke, door de werkgever te benoemen situaties kan een variabele beloningscomponent 
toegekend worden. De maximale hoogte hiervan is vastgelegd in bijlage 1 ‘Bezoldiging’.  
3. De in lid 1 en 2 genoemde bedragen worden door de werkgever in overleg met de werknemer 
vastgesteld conform de door partijen overeengekomen bezoldigingscode die als bijlage 1 ‘Bezoldiging’ bij 
deze CAO is opgenomen. 
 

5. Onkostenregelingen 

5.1. Onkostenvergoeding 
De werkgever vergoedt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en met inachtneming van de 
vigerende wet- en regelgeving de kosten die de werknemer maakt ten behoeve van een passende 
uitoefening van de functie.  

5.2. Mobiliteitsregeling 
Vergoedingen voor mobiliteit (reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en dienstreizen) maken geen deel 
uit van de in artikel 5.1. genoemde onkostenvergoeding. De werkgever kan hierover met de werknemer 
individuele afspraken maken. De verantwoording vindt plaats in het jaarverslag van de rechtspersoon. 
 

6. Sociale zekerheid 

6.1 Pensioen 
Voor de werknemer geldt met betrekking tot de pensioenvoorziening het voor hem bepaalde in het 
Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.  
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6.2 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 
De werknemer die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk verhinderd is arbeid te 
verrichten, heeft gedurende het eerste ziektejaar recht op doorbetaling van 100% van de bezoldiging en het 
tweede jaar op 70% van de bezoldiging. 

6.3 Werkloosheidsuitkering 
Bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid heeft de (gewezen) werknemer aanspraak op een uitkering 
ingevolge de WW indien hij voldoet aan de bepalingen van de WW. 
 

7. Beëindiging van het dienstverband  

7.1 Einde dienstverband van rechtswege 
Van rechtswege eindigt: 
a. het dienstverband voor bepaalde tijd door het verstrijken van de tijd waarvoor het is 
aangegaan, 
b. het dienstverband van de werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, een en 
ander met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin voornoemde leeftijd 
is bereikt, met dien verstande dat de werkgever in overleg met de werknemer deze ontslagdatum 
telkenmale met maximaal een jaar kan opschorten. 

7.2 Beëindiging dienstverband 
1. Een dienstverband voor bepaalde tijd kan tussentijds worden beëindigd. 
2. Het tussentijds beëindigen van een dienstverband voor bepaalde tijd, dan wel het beëindigen van een 
dienstverband voor onbepaalde tijd, geschiedt: 
a. door opzegging, 
b. door onverwijlde opzegging wegens een voor de werkgever of de werknemer 
dringende reden als bedoeld in art. 7:678, c.q. art. 7:679 van het Burgerlijk Wetboek, 
c. door ontbinding van het dienstverband wegens gewichtige reden op grond van art.7:685 dan 
wel wegens wanprestatie als bedoeld in art. 7:686 van het Burgerlijk Wetboek, 
d. met wederzijds goedvinden op het door de werkgever en werknemer overeengekomen tijdstip. 

7.3 Opzeggingstermijn 
1. In geval van opzegging van een dienstverband voor onbepaalde tijd en in geval van tussentijdse 
opzegging van een dienstverband voor bepaalde tijd nemen zowel de werkgever als de werknemer, tenzij 
er sprake is van opzegging op grond van artikel 7.2.2. onder b, de volgende opzeggingstermijn in acht: 
a. tenminste één maand indien het dienstverband zes maanden of minder heeft geduurd, 
b. tenminste twee maanden indien het dienstverband meer dan zes maanden, doch minder dan 
twaalf maanden heeft geduurd, 
c. tenminste drie maanden indien het dienstverband twaalf maanden of meer heeft geduurd. 
2. Indien de opzeggingstermijn die bij wijze van overgangsbepaling is voorgeschreven op grond van 
art. XXI van de Wet van 14 mei 1998 (Stb. 300, 1998) langer is dan de opzeggingstermijn, genoemd 
in dit artikel, geldt voor de werkgever de termijn volgens laatstgenoemde Wet. 
3. Met wederzijds goedvinden kan van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen worden afgeweken. 

7.4 Ontslagvergoeding 
1. Partijen komen geen uitkeringen overeen wegens beëindiging van het dienstverband, die gezamenlijk 
meer bedragen dan de som van de beloning en de voorzieningen ten behoeve van beloningen, betaalbaar 
op termijn, over de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband. 
2. Partijen komen overeen het dienstverband niet op een later tijdstip te beëindigen dan het tijdstip waarop 
de werknemer de uitoefening van zijn taken beëindigt. 
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8. Overige rechten en plichten 

8.1 Nevenwerkzaamheden 
1. De werknemer stelt de werkgever in kennis van het aanvaarden van een dienstverband, dan wel van alle 
andere werkzaamheden waarvoor hij salaris, dan wel anderszins inkomen uit arbeid ontvangt en van al die 
nevenwerkzaamheden die voor het uitoefenen van de functie van belang kunnen zijn. 
2. De werknemer stelt de werkgever eveneens in kennis van elke wijziging in de aard en de omvang van de 
in lid 1 bedoelde werkzaamheden. 
3. Als de in lid 1 bedoelde werkzaamheden naar het oordeel van de werkgever redelijkerwijs in strijd zijn 
met de belangen van de instelling, zijn zij niet toegestaan. 
4. Nevenwerkzaamheden waarvoor de werknemer geen salaris dan wel anderszins inkomen uit arbeid 
ontvangt, worden door de werknemer niet langer verricht indien deze redelijkerwijs in strijd zijn met de 
belangen van de instelling. 

8.2 Geheimhouding 
1. Zowel de werkgever als de werknemer nemen met betrekking tot hetgeen in of uit hoofde van hun functie 
vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding in acht. 
2. De in lid 1 genoemde verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. 
 

9.  Commissie van Geschillen 
 
9.1. Instelling  
Partijen stellen een Commissie van Geschillen in en brengen deze onder bij de Stichting 
Onderwijsgeschillen.  
 
9.2. Samenstelling 
De Commissie bestaat uit drie leden, van wie één lid wordt aangewezen door de werkgeversorganisatie en 
één door de werknemersorganisatie. De aldus aangewezen leden kiezen gezamenlijk een onafhankelijke 
voorzitter.  
 
9.3. Reglement 
De Commissie stelt een reglement van orde op.  
 
9.4. Kosten 
Partijen dragen gezamenlijk de kosten van instandhouding van de Commissie. 
 
9.5. Bevoegdheid 
1. De Commissie oordeelt op verzoek van werkgever dan wel werknemer over geschillen: 

a. die naar hun mening de onderlinge verstandhouding schaden of kunnen schaden; 
b. omtrent de interpretatie van bepalingen van deze CAO. 

2. De uitspraak van de Commissie is bindend.  
 

10. Slotbepaling 
 
1. Deze CAO kan worden aangehaald als: CAO bestuurders VO 2011-2013. 
2. De bij deze CAO behorende bijlage en toelichting maken integraal deel uit van deze CAO.  

 


