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Inleiding 
 
De landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de sector PO vragen een andere 
vormgeving van de arbeidsvoorwaarden. Het streven van de Werkgeversvereniging PO is 
erop gericht om gezamenlijk tot één visie en inzet te komen die werkgevers in het PO in 
staat stellen om een arbeidsvoorwaardenpakket te ontwikkelen dat ondersteunend is aan 
de uitdagingen waarvoor de werkgevers en hun organisatie komen te staan. 
 
In deel I van dit visiedocument worden de ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn 
op de positionering van de onderwijswerkgevers bij de arbeidsvoorwaardenvorming. 
In deel II van deze nota wordt een voorstel voor de concrete inzet voor de CAO PO 2006 
e.v. beschreven. 
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Deel I :  Visie op de arbeidsvoorwaardenvorming PO 
 
 
1. Landelijke ontwikkelingen 
 

Als gevolg van de toenemende pluriformiteit in de samenleving neemt ook de 
differentiatie toe. Voor de onderwijsorganisaties betekent dit dat zij hun rol en hun 
onderwijsaanbod moeten afstemmen op de wensen en behoeften in de 
maatschappelijke omgeving. Werkgevers en hun organisatie zullen om kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden van elkaar moeten (kunnen) verschillen. Op 
bestuursniveau worden keuzes gemaakt en worden deze keuzes verantwoord. Dit alles 
vraagt om een investering in verdere professionalisering op alle niveaus in de 
onderwijsorganisaties. Voor een scherpe verantwoording van de kwaliteit is een 
heldere verdeling tussen de geledingen in taken en verantwoordelijkheden van belang.  
Door de maatschappelijke differentiatie zal de vraag van de maatschappij aan scholen 
veranderen. Het is niet alleen van belang dat werkgevers en hun organisatie een helder 
beeld hebben van wat er van hun wordt verwacht, maar ook dat zijzelf een visie 
ontwikkelen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en deze vertalen in hun 
onderwijsaanbod en arbeidsklimaat. 
 
Naast het pluriformer worden van de maatschappij is er een tendens tot individualise-
ring. Er is een landelijke tendens richting de eigen verantwoordelijkheid van het 
individu. Een beroep op sociale vangnetten zoals WW, WAO en bijstand wordt beperkt 
tot die burgers die het echt nodig hebben. Eerder stoppen met werken wordt door het 
Kabinet ontmoedigd door afschaffing van de fiscale faciliëring van prepensioen. Wie 
kan werken, wordt geacht aan het werk te gaan en (langer) aan het werk te blijven.     
Deze ontwikkelingen tezamen met het tegenzittend economische tij met als gevolg de 
in het Najaarsakkoord met de vakcentrales overeengekomen nullijn, zorgen bij burgers 
voor onzekerheid op het gebied van werk en inkomen.  
 
Bovenstaande ontwikkelingen is voor de werkgevers in het Primair Onderwijs des te 
meer reden om de aandacht te richten op het versterken van de arbeidsmarktpositie 
van het PO en het imago van het onderwijs te verbeteren door een aantrekkelijk 
arbeidsklimaat te creëren. Dit kan enerzijds door een pro-actief personeelsbeleid 
gericht op instroom, doorstroom en uitstroom van het onderwijspersoneel met veel 
ruimte voor individuele ontplooiing, scholing en mogelijkheden tot horizontale, 
verticale en externe mobiliteit. Anderzijds door leeftijdsbewust personeelsbeleid zodat 
oudere werknemers langer en met plezier binnen het onderwijs aan het werk blijven. 
Voor de realisatie van beide beleidslijnen dient de cao als instrument. Een moderne 
cao met maatwerk en diversiteit op instellingsniveau heeft voor de werkgevers in het 
Primair Onderwijs dan ook hoge priorteit. 

 
Verder is met de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming in het VO en PO 
een majeure operatie, die overheid begin jaren negentig in gang zette in het kader van 
de normalisatie van de arbeidsverhoudingen, nagenoeg voltooid. De overheid wilde 
aldus komen tot meer marktconforme arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren, die 
bovendien beter zijn afgestemd op de specifieke situatie van het eigen werkterrein. 
Inmiddels wordt in 13 sectoren de besluitvorming over de arbeidsvoorwaarden 
overgelaten aan sociale partners. In het onderwijs is dit het op het niveau van de 
individuele werkgever. Decentralisatie brengt ook een verandering in geldstromen met 
zich mee. De rol van de overheid is (nog) onduidelijk. Voor PO en VO kiest de minister 
voor een vorm van processturing. 
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Voor wat betreft de omvang van primair onderwijswerkgevers ontstaat een steeds 
grotere verscheidenheid: naast een groot aantal kleine werkgevers ontstaan steeds 
meer grotere werkgevers, elk met hun eigen arbeidsmarktproblematiek. Daarnaast 
worden de werkgevers steeds autonomer. Dat heeft tot gevolg dat de belangen van 
werkgevers met betrekking tot de CAO PO sterk van elkaar kunnen verschillen. 
Een aantal constructies, zoals het Participatiefonds en Vervangingsfonds, zijn ingericht 
vanuit een solidariteitsgedachte. De van elkaar verschillende belangen maken dat de 
solidariteitsgedachte steeds minder bruikbaar is als organisatieprincipe. Termen als 
autonomievergroting en eigen risicodragerschap doen vooral bij grote werkgevers hun 
intrede, terwijl kleine werkgevers besturen nog wel behoefte hebben aan 
risicospreiding.  

 
De Nederlandse beroepsbevolking vergrijst. Hoewel het primair onderwijs er de laatste 
jaren in is geslaagd veel jongeren te werven, is de vergrijzing ook in deze sector de 
komende jaren van grote betekenis. Ten eerste doordat veel leraren het onderwijs 
zullen uitstromen naar vut of (pre)pensioen. Deze uitstroom doet op korte termijn een 
groot beroep op de wervingskracht van de sector. Volgens ramingen van OCW zal de 
spanning op de arbeidsmarkt op niet al te lange termijn toenemen, hoewel OCW geen 
tekorten verwacht. Extra aandacht behoeft de werving van managers in het primair 
onderwijs. Juist onder managers verwacht OCW grote tekorten. 
De vergrijzing kent naast deze ‘kwantitatieve’ kant ook een aantal kwalitatieve 
aspecten. Met het vertrek van oudere werknemers verliest de sector immers 
waardevolle expertise. Het behoud van deze kennis en ervaring is voor de sector van 
groot belang. Daarnaast behoeft de inzetbaarheid van oudere werknemers extra 
aandacht, om langer en gezond werken in het onderwijs voor hen aantrekkelijk en 
realistisch te houden.  

 
Om een aantrekkelijke partij op de arbeidsmarkt te zijn is het zaak dat werkgevers 
nadenken over de wijze waarop zij werken in het onderwijs nog aantrekkelijker kunnen 
maken: arbeidsvoorwaarden à la carte, employee benefits, werkzekerheid, mogelijk-
heden voor professionalisering/ontplooiing, professioneel management, etc. De 
Werkgevers PO spreken in dit verband bij voorkeur over “lifetime employability” ter 
vervanging van het oude adagium van “lifetime employment”. De Wet BIO is hier een 
voorbeeld van. Deze wet regelt niet alleen dat er  voor het onderwijspersoneel 
bekwaamheidseisen worden opgesteld, maar bepaalt tevens dat onderwijspersoneel is 
verplicht die bekwaamheid te onderhouden.   
Overigens dient daarbij wel in het oog te worden gehouden dat voor een grote groep 
oudere werknemers geldt dat het personeelsbeleid zich zal moeten richten op het 
binnen het onderwijs zolang mogelijk gemotiveerd kunnen blijven werken.  
De beperkte intensiveringen van OCW zullen de komende jaren vooral betrekking 
hebben op het versterken van de positie op de arbeidsmarkt. De Werkgeversvereniging 
PO is van mening dat personeelsbeleid dat gericht is op lifetime employability en een 
open onderwijsarbeidsmarkt in de zin van uitstroom naar andere sectoren en 
aantrekkelijk voor werknemers uit andere sectoren uiteindelijk een positief effect kan 
hebben of de wervingspositie van de sector op de arbeidsmarkt. 

 
Een laatste belangrijke ontwikkeling is de discussie over prepensioen en levensloop die 
op dit moment op bovensectoraal niveau gevoerd wordt. 
 
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat werkgevers voor de vraag staan op welke 
wijze de CAO-PO hen kan ondersteunen bij het optimaliseren van hun werkgeversrol. 
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Sommige werkgevers zullen maximale vrijheid willen om op bestuurlijk niveau cao-
afspraken te maken, andere werkgevers zullen de voorkeur geven aan landelijk 
uitgewerkte regelingen. 
 
 

2. Ontwikkelingen primair onderwijs tot 2008 
 

2004-2006: 
 
Met de invoering van lumpsumbekostiging in het PO wordt de ruimte voor werkgevers 
om een eigen beleid ten aanzien van de inzet van personeel te voeren vergroot. Dit 
staat op gespannen voet met een centraal vastgestelde rechtspositieregeling zoals het 
Rechtspositiebesluit WPO/WEC. In de periode tot 2006 dient deze 
arbeidsvoorwaardenregeling dan ook te worden ingebouwd in de CAO primair 
onderwijs. Dit vergt in ieder geval in het schooljaren 2004-2005 en 2005-2006 een 
doorlopend onderhandelingsproces met OCW en centrales. 
De overdracht vanaf 2006 van de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de 
reiskosten voor het woon-werkverkeer, de dienstreizen en de verhuiskosten betekent 
voor PO-werkgevers dat zij rechtstreeks verantwoordelijk worden voor de bekostiging 
hiervan. In het overleg met OCW over de decentralisatie van het rechtspositiebesluit 
WPO/WEC hebben werkgevers er bij OCW op aan gedrongen inzicht te geven in de 
wijze waarop de financiële kant van de arbeidsvoorwaarden worden meegenomen in de 
lumpsum-bekostiging zodat op het moment van overdracht sprake is van een adequate 
bekostiging.  

 
Met de invoering van lumpsumbekostiging is de rol van OCW op het terrein van de 
sociale zekerheid een stuk uitgespeeld en komen de individuele werkgevers in beeld. 
Een goed voorbeeld is de PEMBA: de consequenties van deze regeling zullen op 
individueel bestuursniveau worden gevoeld. Over welke  onderdelen van de sociale 
zekerheid het gaat, wat het effect op het niveau van de individuele besturen is en wat 
dit betekent voor de belangenbehartiging door werkgeversorganisaties dient in kaart te 
worden gebracht. 
 
De decentralisatie van vervangingskosten in het voortgezet onderwijs vindt plaats per 1 
januari 2006; de decentralisatie van de wachtgeldkosten  op 1 januari 2007. Het 
primair onderwijs zal op enige afstand volgen.  
 
Zolang het primair onderwijs geen volledig gedecentraliseerde sector is zal periodiek 
overleg met OCW plaatsvinden over de effecten van het regeringsbeleid en de sector 
CAO op de arbeidsvoorwaarden en vooral de bekostiging van het personeel in het 
primair onderwijs. Volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het PO 
wordt niet voor 2008 verwacht. 

 
Een belangrijk inhoudelijk item is de invoering in het Primair Onderwijs van een 
functiewaarderingssysteem. In het Kaderbesluit rechtspositie PO zullen de voorschrif-
ten worden opgenomen betreffende salarisschalen en uitgangspunten waaraan een door 
de werkgevers in te richten functiewaarderingssysteem moet voldoen.  
In tripartiet verband is onderzoek gedaan naar functieordening en hebben werkgevers 
en werkgeversorganisaties geconcludeerd dat aanpassing van de bekostiging ten 
behoeve van het functiebouwwerk noodzakelijk is. Dit heeft erin geresulteerd dat de 
zogenaamde versie 2 functie-beschrijvingen gedeeltelijk zijn gehonoreerd. Alleen voor 
de inschaling van schooldirecteuren in schaal DB is een voorziening getroffen, die 
overigens ook niet geheel de meerkosten dekt van deze investering op schoolbestuurs-
niveau. Werkgevers hebben OCW erop gewezen dat de bekostiging van diverse oop-
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functies (met name in het speciaal onderwijs) tekort schiet en dient te worden 
verhoogd. OCW heeft deze claim tot nu toe afgewezen. De keuze van werkgevers ten 
aanzien van het in te richten functiewaarderingssysteem wordt hiermee belast.  

 
In het primair onderwijs is medezeggenschap een actueel thema. Onlangs is de 
eindrapportage Wet Medezeggenschap Scholen verschenen. De uitkomst is met een 
enkele aanvulling overgenomen door de minister en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Tweede Kamer. De hoofdrichting in de eindrapportage is dat: 

- PO en VO een eigen wettelijk kader voor medezeggenschap behouden; 
- medezeggenschap een zaak blijft van personeel, ouders en leerlingen(VO) 

gezamenlijk; 
- de herziening moet leiden tot een versterkte medezeggenschap; 
- er ruimte ontstaat voor een eigen inrichting van medezeggenschap op lokaal 

niveau; 
- datgene wat nu goed loopt wordt gehandhaafd. 

Binnen de Werkgeversvereniging PO is een grote mate van overeenstemming over het 
merendeel van de bouwstenen opgenomen in de eindrapportage en in de brief van de 
minister.   
  
Tot slot kan worden gesteld dat bij een decentralisatieontwikkeling een 
vereenvoudiging van de bekostigingseisen hoort. 
 
2006-2008:  
 
De belangrijkste stap die in deze periode moet worden voorbereid is de 
doordecentralisatie van arbeidsvoorwaarden, dit wil zeggen de bevoegdheid van de 
werkgeversorganisaties verenigd in de Werkgeversvereniging PO om met de 
werknemersorganisaties te onderhandelen en bindende afspraken te maken over de 
primaire arbeidsvoorwaarden. Het voortgezet onderwijs gaat nu een dergelijk proces 
in. In de tripartiete kerngroep decentralisatie is een uitwerkingsnotitie voor de 
doordecentralisatie in het VO uitgewerkt. 
 

 
3. Visie op arbeidsvoorwaardenvorming 
 

Verhouding overheid/ werkgevers 
 

 Werkgevers en hun organisatie zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun 
onderwijs en de resultaten die zij daarbij behalen.  

 Werkgevers en hun organisatie maken gebruik van publieke middelen en dienen 
derhalve verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten en de besteding 
van middelen. 

 De overheid is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en 
zal een aantal zaken centraal willen regelen. 

 
Invulling geven aan autonomie 
 
De centrale overheid geeft richting aan het onderwijsproces maar over het algemeen 
slechts in globale termen. Hierdoor hebben werkgevers veel ruimte om hun eigen 
onderwijsproces in te richten en de inzet van middelen (geld, leermiddelen, gebouwen 
en personeel) te bepalen. De werkgever  legt rekenschap af aan de overheid als 
grootste financier over de besteding van middelen en de behaalde resultaten. 
Werkgevers zijn vrij in de wijze waarop zij hun onderwijsproces inrichten. Om deze 
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ruimte ten volle te kunnen benutten is voldoende ruimte voor het vormgeven van 
arbeidsvoorwaarden en integraal personeelsbeleid van groot belang. 
 
Ook op dit punt dient ruimte te zijn voor differentiatie. Werkgevers die daar naar hun 
eigen oordeel voldoende zijn geëquipeerd moeten de mogelijkheid krijgen centraal 
gemaakte afspraken binnen hun eigen organisatie lokaal in te vullen. Werkgevers die 
daar niet voor kiezen moeten de mogelijkheid krijgen gebruik te maken van centraal 
uitgewerkte raamregelingen. 
 
Zoals eerder al geconstateerd kan het scholenveld grofweg worden verdeeld in 
werkgevers die kiezen voor ruimte en werkgevers die kiezen voor veiligheid. De laatste 
groep zal meer in een CAO willen regelen dan de eerste groep. 
 
Goed werkgeverschap 

 
Goed werkgeverschap gaat in de eerste plaats om het organiseren van werkgeverstaken 
zodanig dat de werkgever herkenbaar, betrouwbaar en aanspreekbaar is. Een goed 
werkgever houdt zich aan regels en normen die zijn afgesproken. Het gaat ook om het 
nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, zoals de CAO en 
de individuele aanstelling of arbeidsovereenkomst. Goede werkgevers in het onderwijs 
handelen zorgvuldig, kennen regels en procedures en voeren die uit 
 
Goed werkgeverschap gaat om de professionele ontwikkeling van de organisatie en de 
medewerkers. Werkgevers in het onderwijs opereren vanuit een toekomstgerichte 
visie. De organisatiedoelen zijn voor iedereen helder. Structuren en processen zijn 
transparant. Werkgevers hebben aandacht en zorg voor het personeel, geven leiding 
aan professionals, spreken hun medewerkers aan op resultaten, creëren de 
randvoorwaarden en bieden de faciliteiten om die resultaten te behalen.  

 
Integraal personeelsbeleid 
 
Integraal personeelsbeleid is de activiteit die hoort bij systematisch en operationeel 
personeelsbeleid: het actief oplossen van de afstemmingsvragen tussen mens en 
organisatie, door gebruik te maken van de samenhang tussen de organisatiecontext, 
het sociaal beleid en toepassing van instrumenten van personeelsmanagement.   

 
De vraag bij goed werkgeverschap is welke rol de CAO-PO dient te spelen bij de 
invulling van dit begrip. Vooral grote werkgevers zullen hun eigen goed werkgeverschap 
volledig zelf willen invullen. Dit betekent dat zij zelf hun organisatie en hun 
personeelsbeleid willen vormgeven. Alles wat over deze onderwerpen in de CAO staat, 
is dan te veel en staat in de weg aan de autonomie van de  werkgever. 
Andere werkgevers maken graag gebruik van centrale afspraken.  
 
Het CAO-proces 
Cao-processen kennen doorgaans een cyclisch verloop. Dit begint met het opstellen van 
een Nota van Inzet door de afzonderlijke partijen, gevolgd door de onderhandelingen 
met tussentijdse terugkoppeling. De periode van onderhandelen wordt afgesloten met 
een onderhandelaarsakkoord dat partijen met een positief advies voorleggen aan hun 
leden. Wanneer de leden van partijen met het onderhandelingsresultaat instemmen 
wordt dit omgezet in een cao-akkoord dat door alle partijen met een handtekening 
(plechtig) wordt bekrachtigd. Daarna volgt de fase van implementatie. De uitvoering in 
de praktijk kan leiden tot nieuwe inzichten over cao-afspraken, tot nieuwe wensen of 
tot de constatering dat bepaalde afspraken niet werkbaar blijken. Dit zijn de 
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ingrediënten voor de volgende cao-ronde en kunnen leiden tot bijstelling van het 
personeelsbeleid. 
 
Onderhandelen kan op tal van manieren. Onderhandelaars kunnen op dezelfde wijze te 
werk gaan als op de markt, waarbij beide partijen van elkaar weten dat de vragende 
partij flink hoog inzet, teneinde uit te komen op het bedrag dat hij wil krijgen en de 
biedende partij laag inzet in de wetenschap dat hij daar nog het nodige bovenop zal 
moeten doen. In onderhandelingsjargon staat deze stijl te boek als ‘distributief 
onderhandelen’: er wordt een pakket verdeeld waarbij de ene partij zoveel mogelijk 
probeert de eigen punten binnen te halen ten koste van de ander. Winst voor de een 
betekent in een systeem van communicerende vaten verlies voor de ander. 
 
De werkgeversvereniging PO heeft gekozen voor een probleemoplossende (integratieve) 
manier van onderhandelen, die is gericht op een vergelijk tussen alle belangen die aan 
de orde zijn. In zo’n situatie is het mogelijk om meerwaarde te creeëren omdat ook 
oog is voor de achterliggende belangen van de ander en ook gedeelde belangen 
expliciet aan bod komen. Met andere woorden het biedt meer mogelijkheden voor win-
win situaties. Deze aanpak wordt ook wel de Harvard-onderhandelingsstijl genoemd 
waarbij posities en standpunten zoveel mogelijk worden vertaald naar belangen en 
achterliggende behoeften.  
Dit stelt andere eisen aan het proces van cao-vorming. Grofweg verloopt dit in de 
volgende fasen: 
- voorbereiding 
- exploratie 
- opties genereren 
- loven en bieden 
- wilsovereenstemming vastleggen 

 
Bij voorbereiding hoort onder meer vanuit een heldere visie en duidelijke kaders 
opereren zoals dat in deze nota wordt beschreven. Voor het creëren van draagvlak is 
het vroegtijdig betrekken van de schoolbesturen en hun scholen bij de totstandkoming 
van de werkgeversinzet van cruciaal belang. De Nota van Inzet dient dan ook vooral 
een afspiegeling te zijn van de wensen, behoeftes en problemen van het veld op het 
gebied van de arbeidsvoorwaarden. en signaleren van actuele trends. Dit leidt tot een 
cao-inzet geformuleerd op het bereiken van een bepaald resultaat waarbij van te voren 
duidelijk een onderhandelingsmandaat met de achterban wordt afgesproken. De 
onderhandelingsruimte van onderhandelaars is bij de achterban bekend. De inzet is 
vooral thematisch geformuleerd. 

 
In de exploratiefase worden de inzetten van beide cao-partijen over en weer verkend 
en uitgediept. Het is dan vooral van belang om de andere partij te bevragen op het 
belang van bepaalde agendapunten en het doorvragen van elkaar naar de visie op een 
bepaald punt.  
 
Op het moment dat over en weer de belangen van cao-partijen voldoende op tafel 
liggen leidt dit tot een onderhandelingsagenda die door partijen gezamenlijk wordt 
vastgelegd. Deze agenda wordt zoveel mogelijk in belangen van partijen weergegeven. 
Het onderhandelen begint met het genereren van opties, oplossingen zonder hierover 
meteen een waardeoordeel over te vellen. Pas later volgt het loven en bieden. Bij 
moeilijke onderwerpen kunnen objectieve criteria helpen om mogelijke impasses te 
doorbreken. De wilsovereenstemming wordt in het onderhandelaarsresultaat 
vastgelegd. 
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Het bovenstaande kan ideaaltypisch aandoen. Het zal in de praktijk nooit precies 
volgens ‘het boekje’ gaan. Bovenstaande handelwijze kan echter wel richtinggevend 
zijn voor het cao-proces. Het heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de wijze waarop 
inzetten door cao-partijen worden geformuleerd waarbij meer themagericht wordt 
geformuleerd. 
 
Werkgevers willen daarom een overlegprotocol overeenkomen met de vakcentrales 
waarin de stappen van het cao-proces nader worden vastgelegd. Partijen maken daarin 
ook afspraken over de gang van zaken rond uitwisseling van inzetten, de structuur van 
het cao-overleg, de status van werkgroepen, de procedure rond achterbanraadpleging 
etc. 

 
Het cao-proces is een aangelegenheid dat permanente aandacht vraagt van cao-
partijen. Werkgevers streven een dynamisch overlegmodel voor waarbij min of meer 
permanente overlegvormen aanwezig zijn tussen werkgevers en vakcentrales. Het 
overlegproces kent meer dimensies dan enkel het onderhandelingsproces. Cao-partijen 
kunnen onderzoek verrichten naar bepaalde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 
sociale zekerheid al dan niet via de kanalen van SBO en volgen ook de implementatie 
van cao-afspraken in de praktijk. Cao-partijen laten zich gezamenlijk informeren over 
belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van pensioenen, sociale zekerheid, levensloop 
etc. Dit levert weer nieuwe input op voor komende cao-besprekingen. In het kader van 
decentralisatie van arbeidsvoorwaarden kunnen werkgroepen aan het werk worden 
gezet om veel voorwerk te doen. Cao-partijen voeren op deze manier een continue 
dialoog en investeren daar ook in. 
 
De werkgevers dragen er zorg voor dat de achterban op een eenduidige wijze wordt 
betrokken bij het cao-proces. Dit geschiedt binnen de op te richten 
Werkgeversvereniging  PO met een eigen arbeidsvoorwaardencommissie die vooraf 
meepraat met de inzet en het bepalen van het mandaat voor de onderhandelaars. 
Tijdens de cao-besprekingen vindt regelmatig terugkoppeling plaats naar de 
arbeidsvoorwaardencommissie. Het cao-onderhandelaarsakkoord wordt door de 
Werkgeversvereniging PO voorgelegd aan alle werkgevers in het primair onderwijs. Aan 
de hand van de statuten van de Werkgeversvereniging PO vindt stemming hierover 
plaats. 
 

 
4. De inhoud van de CAO 

 
Gelet op de verschillen in onze achterban moet het prijsrisico en de concurrentie in 
arbeidsvoorwaarden laag blijven. Dit vraagt om een uitwerking op de volgende 
onderdelen1:  

- salarissen; 
- functies en functiebeloning; 
- pensioenen; 
- uitkeringen (WAO/WW)  
- kaders voor verlof, voorzover de wetgeving er niet in voorziet; 
- vakantie versus algemene arbeidsduur; 
- Meer a la carte mogelijkheden voor onder andere 

o Beloningsdifferentiatie 
o Individuele keuzes bij verzekeringen 
o Andere roostermenu’s  
o Uitruil tussen deze zaken 

                                                 
1 De CAO-PO bevat uiteraard meer dan alleen deze onderwerpen 
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- Prijsrisico WAO/WW niet op het niveau van de individuele werkgever maar 
op sectorniveau.2 

 
Er wordt een verdere normalisatie nagestreefd. Dit betekent dat een groot aantal 
specifieke onderwijsbepalingen kan worden vervangen door een verwijzing naar het 
burgerlijk wetboek. Dit geldt zeker voor bepalingen rondom aanstelling en ontslag. 
De lijn die landelijk zal worden ingezet naar aanleiding van het 
interdepartementale beleidsonderzoek naar normalisatie zal daarbij een 
belangrijke rol spelen. 

 
De CAO geeft ruimte aan scholen en besturen voor het vormgeven van een eigen 
integraal personeelsbeleid.  
 
De verschillen in onze achterban maken het (voorlopig) noodzakelijk dat we gaan 
werken met een CAO met verschillende niveau’s van uitwerking. In deel 2 van deze 
notitie komen we daar nader op terug.  
 
De CAO dient bij te dragen aan een aantrekkelijk arbeidsklimaat. De focus van de 
CAO dient veel meer dan nu gericht te zijn op het stimuleren van ontwikkelingen op 
lokaal niveau die de ‘employability’ van medewerkers bevordert.  Veel meer dan nu 
moet de onderwijsarbeidsmarkt een open arbeidsmarkt zijn. Kiezen voor een baan 
in het onderwijs moet niet automatisch een keuze voor de rest van je leven te 
betekenen. Waar nu een loopbaan in het onderwijs vergeleken wordt met het 
zwemmen in een fuik, moet het straks gewoon zijn om na een aantal jaar 
onderwijservaring de overstap naar een andere sector te maken. Andersom moet 
ook de overstap van buiten het onderwijs naar een baan voor de klas of in het 
management van de school gemakkelijker worden.  
 
2004 –2008 
 
Met het moment van doordecentralisatie hebben we een natuurlijke streefdatum 
voor het realiseren van het geschetste eindperspectief. 
 
In de tussenliggende periode moeten we kiezen voor een benadering waarbij we 
gaan ontregelen.  

 
2004-2006 
 
De eerste grote exercitie is het vertalen van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC in 
de CAO-PO. Een dergelijke exercitie is ook bij de invoering van lumpsum in het 
voortgezet onderwijs uitgevoerd. Er is toen voor gekozen om slechts een aantal 
technische wijzigingen in de teksten van het (toenmalige) RPBO aan te brengen. 
E.e.a heeft tot gevolg gehad dat het daarna jaren heeft geduurd om de CAO-VO 
zodanig vorm te geven dat deze ruimte laat aan arbeidsvoorwaardenvorming op 
decentraal niveau. In het primair onderwijs dient deze exercitie te resulteren in 
een vereenvoudiging van regelgeving. Deze vereenvoudiging dient plaats te vinden 
waar het gaat om regels afkomstig uit het Rpb WPO/WEC maar ook de CAO-PO dient 
onder handen te worden genomen.  
 
In deze fase ligt het voor de hand om voor de werkgevers die hier reeds aan toe 
zijn, de mogelijkheid in de CAO te openen om onder bepaalde voorwaarden over 
een groot aantal onderwerpen eigen afspraken te maken.   

                                                 
2 De schuin gedrukte regels hebben vooral betrekking op de sector-cao. 
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Deel II: Inzet CAO PO 2006 ev. 
 
 
1. Inleiding 
 

Met ingang van 1 augustus 2006 worden ook de scholen in het primair onderwijs 
bekostigd volgens het lumpsumsysteem. Tegelijkertijd wordt het rechtspositiebesluit 
WPO/WEC gedecentraliseerd naar de individuele werkgevers. Dit zal leiden tot een 
sterk gewijzigde CAO. Vanwege de omvang van  het aantal veranderingen in de CAO PO 
2006 e.v. kiezen CAO-partijen ervoor om de CAO 2002-2005 ongewijzigd te verlengen 
tot 2006. 
Met de invoering van lumpsumfinanciering krijgen scholen meer ruimte om de 
beschikbare middelen in te zetten op een wijze die past bij de doelstellingen van de 
eigen organisatie. De CAO PO dient randvoorwaardelijk aan te sluiten bij deze 
ontwikkeling.  
 
Wij zetten in op een CAO PO die werkgevers de ruimte geeft om ook op 
arbeidsvoorwaardelijk terrein eigen keuzes te maken. de ruimte bieden. Tegelijkertijd 
willen we aan werkgevers die dit willen een uitgewerkte regeling bieden op de 
verschillende onderwerpen.  Dit vraagt om een nieuwe vormgeving van de CAO-PO.   
 
Na enig onderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen dat het CAO-model van de Unie 
van Waterschappen het meeste recht doet aan de diversiteit binnen het onderwijsveld.  
Deze CAO bestaat uit twee delen:  
deel I: bindende regelingen en deel II: modelregelingen 
Deel I: hiervan mag niet worden afgeweken (niet ten nadele en ook niet ten voordele 
van de werknemer. 
Deel II: de individuele werkgever mag kiezen. Als een werkgever kiest voor één of meer 
modellen hoeft er over die onderwerpen geen overleg meer plaats te vinden. Immers, 
de modellen zijn overeengekomen door de landelijke CAO-partijen. 
De werkgever kan altijd terugvallen op een modelregeling als de decentrale 
onderhandelingen niet tot een resultaat leiden.  

 
Bij de indeling van de CAO zal worden aangesloten bij het verloop van een loopbaan: 
indiensttreding, dienstverband en ontslag. 
 
Als uitgangspunten voor de CAO 2006 en verder kunnen worden genoemd:  
- Centraal/decentraal: nu nog gescheiden. Vanaf 2008 één CAO voor de primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden. 
- Reductie van aantal centrale regelingen en regelingen minder gedetailleerd 

uitgewerkt; 
- De CAO krijgt een looptijd van 2 jaar  
- De CAO 2006 kent een aantal lagen: decentrale afspraken, raamafspraken met een 

procedureprotocol en aanwijzingen voor werkgevers om beleid te ontwikkelen. 
Voor werkgevers die dat willen wordt een ‘volledige’ uitgewerkte CAO gemaakt. 

- Differentiatie in arbeidsvoorwaarden op individueel niveau 
- Afschaffing ADV. Daarbij wel aandacht voor de aantrekkelijkheid van het beroep 

voor fulltimers. De praktijk leert dat met name vrouwen voor een onderwijsbaan 
kiezen, omdat dit goed is te combineren zorgtaken. Er is in het onderwijs dan ook 
een groot aantal vrouwen dat parttime werkt. Voor een evenwichtige opbouw van 
het personeelsbestand (maar ook uit onderwijskundig oogpunt voor de functie van 
rolmodel) is behoefte aan meer mannen in het onderwijs. Verder is het grote aantal 
deeltijders een fors probleem met ongewenste neveneffecten zoals 3 
groepsleerkrachten voor één klas. 
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- De CAO-tafel richt zich op werkgevers, de verdeling van bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden tussen het bestuur en de scholen dan wel scholenclusters 
valt onder de verantwoordelijkheid van werkgevers. 

- Afspraken over de decentrale invulling van arbeidsvoorwaarden worden gemaakt op 
bestuursniveau met het personeelsdeel van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. 

- Een groot aantal onderwerpen zal worden vereenvoudigd. 
- Tevens zal in deze cao een overlegprotocol worden opgenomen, waarin partijen de 

procedures vastleggen om tot cao-afspraken te komen en het niveau waarop cao-
afspraken (nader) dienen te worden uitgewerkt. 

 
 
2. Inzet CAO 2006 ev.  
 

Algemeen 
 

1. Alle bepalingen van de huidige CAO-PO dienen te worden gescreend op feitelijke 
onjuistheden. 

2. Looptijd van 2 jaar 
3. De stofkam dient door de CAO te worden gehaald. Een groot aantal bepalingen kan 

verdwijnen. Heel veel afspraken zijn erg gedetailleerd en kunnen ook op lokaal 
niveau worden ingevuld.  

4. De hoofdstukken die vanuit het Rpb WPO/WEC worden toegevoegd dienen te zijn 
ontdaan van onnodige artikelen en artikelleden. De artikelen dienen sterk te 
worden vereenvoudigd. 

5. In overleg met OCW dient de financiële ruimte voor de inzet te worden betaald. 
6. Bij alle onderwerpen dient te worden bepaald wat noodzakelijkerwijs op centraal 

niveau moet worden afgesproken en wat eventueel ook afgesproken kan worden op 
bestuursniveau met de GMR. Bij éénpitters is uiteraard de MR het aanspreekpunt. 

7. De afspraak over de faciliteiten voor medezeggenschapsraden dient te worden 
geëvalueerd voordat hier nieuwe afspraken over worden gemaakt. 

 
De huidige CAO (per onderwerp) 
 
1. Het statuut sociaal beleid 

Dit heeft een hoog ‘open deur gehalte’. Volstaan kan worden met een verwijzing 
naar Goed werkgeverschap als verwoord in boek 7 van het BW en zoals wij dat zelf 
hebben ingevuld.  

2. Formatiebeleid 
Dit hoofdstuk dient te worden aangepast vanwege decentralisatie Rpb WPO/WEC. 

3. Personeelsbeleid 
Dit hoofdstuk dient te worden geschoond. Over moet blijven een bepaling over de 
noodzaak van IPB, en de mogelijkheid om per werknemer een individueel pakket af 
te spreken binnen de beschikbare ruimte.  
 

In de cao nog meer aandacht besteden aan scholing en ontwikkeling van medewerkers. 
Dit heeft hopelijk een positieve invloed op het werkklimaat binnen de scholen. 
Mogelijkheden om personeel dat niet voldoet aan de wet BIO, ook na de nodige 
inspanningen door werkgever, te sanctioneren (bijv. negatieve beloning). 

 
4. Werkgelegenheidsbeleid en afvloeiing 

Vereenvoudiging van de procedure. DGO als gesprekspartner vervangen door de 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.Een keuzemaken  t.a.v. het niveau 
waarop de huidige afvloeiingsregeling moet worden ingevuld. 
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5. Functievervulling 
Deze bepalingen zoveel mogelijk in overeenstemming brengen met boek 7 BW. 

6. Dienstverband 
Ook een hoofdstuk voor het openbaar onderwijs toevoegen. Afstemmen van de 
beide regimes en zoveel mogelijk gelijktrekken van bepalingen. Zo mogelijk 
vereenvoudigen. 
Enige voorzichtigheid betrachten bij dit hoofdstuk in verband met de grote 
hoeveelheid jurisprudentie.  

7. Verlof 
Zo mogelijk vereenvoudigen. Afschaffen ADV, aanpassing normjaartkaak in relatie 
tot BAPO en levensloopregeling  Uitgangspunt is een jaarrooster en een aantal 
lesgebonden uren. Het moet straks mogelijk zijn om in een individuele werknemer 
binnen een bepaalde bandbreedte afspraken te maken over het aantal uren 
lesgebonden tijd per contract. 

8. Medezeggenschap 
Uitgangspunt is dat overleg over individuele CAO-afspraken gevoerd wordt met het 
personeelsdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daar waar het 
gaat om deel II CAO PO onderwerpen kan de P(G)MR er voor kiezen de 
onderhandelingen door te verwijzen naar het DGO. De regels mbt. Dienen hiervoor 
wel te worden vereenvoudigd. 

9. Kringrechtspraak:  
Schrappen van de beroepsmogelijkheid bij overplaatsing in dezelfde functie naar 
een andere werkplek, aangezien dit de mobiliteit belemmert en niet meer van 
deze tijd is. Verder gaat de voorkeur uit naar een marktconforme regeling die 
hiervoor in de plaats komt. 

10. Slotbepalingen en overgangsrechtelijke bepalingen 
Screenen en verwijderen 

 
 

Het Rechtspositiebesluit WPO/WEC 
1. Verkaring goed gedrag 

Screenen op noodzaak en uitvoerbaarheid 
2. Verplaatsingskosten 

Vereenvoudigen. Een gedeelte van de middelen toevoegen aan het a la carte 
budget. 

3. Jubileumgratificatie 
Werkgevers krijgen de keuze: overnemen van deze bepalingen of zelf een afspraak 
maken over dit soort zaken en de middelen toevoegen aan het a la carte budget  

4. Salarisbepalingen  
Sterk vereenvoudigen en meer mogelijkheden voor beloningsdifferentiatie 
toevoegen. 

5. Salariëring directie, OP en OOP  
Invoeren van een nieuw functiebouwwerk. Variabele invoering als voorgesteld door 
de stichting DKP ligt voor de hand. 

 
Nieuwe onderwerpen 

 
Functies en functiebeloning 
Werkgevers zijn voorstander van invoering van één systeem van functiewaardering voor 
het gehele PO waarmee het principe van gelijk werk – gelijke beloning wordt 
gewaarborgd.  
Dit ene functiewaarderingssysteem dient tegelijkertijd maximale keuzevrijheid te 
bieden voor maatwerk.  
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Overigens zal in de finale besluitvorming van het departement hierin moeten worden 
meegenomen.  
 
Employability 
Artikelen met betrekking tot Functionerings- en beoordelingsgesprekken, persoonlijke 
ontwikkelingsplannen, scholing etc. dienen zodanig gerangschikt en geredigeerd te 
worden dat zij bijdragen aan de employability van werknemers. Overwogen dient te 
worden of middelen ter beschikking moeten worden gesteld voor een individueel 
trekkingsrecht. Deze middelen moeten worden opgebracht door werkgevers en 
werknemers. Werkgevers dragen bij uit scholingsgelden en werknemers dragen bij uit 
arbeidsvoorwaardenmiddelen die nu nog gekoppeld zijn aan bij voorbeeld de 
jubileumgratificatie en bepaalde vormen van buitengewoon verlof. 

 
De lange carrièrepatronen in het primair onderwijs waarbij het 17 tot 18 jaar duurt 
alvorens onderwijspersoneel aan het maximum van zijn salarisschaal zit, belemmert in 
belangrijke mate de mobiliteit van het onderwijspersoneel zowel binnen de sector als 
daarbuiten. Onderzocht moet worden op welke wijze de huidige carrièrelijnen kunnen 
worden verkort. 
 
Seniorenregeling  
De werkgevers in het PO vinden het gemotiveerd en langer aan het werk houden van 
oudere werknemers van groot belang voor de onderwijskwaliteit. Zij stellen voor dat 
gedurende de looptijd van de cao studie wordt verricht naar de mogelijkheden om deze 
ambitie te realiseren. Hierin zal de nieuwe levensloopregeling worden betrokken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


