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Nadere concretisering van de werkgeversinzet voor de CAO-onderhandelingen CAO PO 
2006 e.v.  

 
 
Inleiding 
 
Voorliggende notitie betreft de nadere concretisering van de onderwerpen die werkgevers in 
hun Nota van Inzet op hoofdlijnen van 1 november 2005 hebben genoemd. Hoofdbestanddeel 
van die inzet is het opdelen van de CAO PO in twee delen: een eerste deel, waarvan niet kan 
worden afgeweken, en een tweede deel met niet bindende modelregelingen. Schoolbesturen 
kunnen deze modelregelingen overnemen zonder tussenkomst van de P(G)MR; ervan 
afwijken kan in overleg met de P(G)MR.” 
In deze notitie wordt per onderwerp aangegeven in welk deel van de CAO PO werkgevers het 
betreffende onderwerp neergelegd willen zien. Voorts is in deze notitie een aantal 
inhoudelijke wijzigingen uitgewerkt. 
 
 
FUWA PO 
 

1. Werkgevers voeren FUWA PO in op basis van versie 2 uit de eindrapportage TRIP-
BOF. 

2. Het tempo van invoering is afhankelijk van de beschikbare middelen vanuit OCW. 
Krijgt de sector PO voldoende financiële middelen vanuit OCW dan hebben alle 
besturen uiterlijk 1 augustus 2010  FUWA PO ingevoerd. 

3. Gedurende de overgangsperiode blijven de huidige normfuncties (conform huidige 
taakkarakteristieken) in stand, maar zal functiedifferentiatie plaatsvinden op basis van 
FUWA PO. 

4. Werkgevers stellen een tussentijds evaluatiemoment voor.  
5. Bepalingen over FUWA PO komen in deel I van de CAO.  
6. In deel II van de CAO komt een modelregeling voor invoering van FUWA PO. 

 
 
Normjaartaak 
 

Deel I bevat de bepaling dat de normjaartaak 1659 uur op jaarbasis bedraagt. 
 

Deel I bevat tevens de volgende bepaling: de werkgever overlegt jaarlijks voorafgaande 
aan de zomervakantie met de werknemer over de invulling van de taken, waarbij een 
verdeling gemaakt wordt tussen lesgebonden taken, niet-lesgebonden taken en 
ontwikkelingsactiviteiten.  

 
Benoeming/aanstelling en ontslag 
 

Werkgevers kunnen instemmen met het hanteren van de uitkomst van de werkgroep als 
basisdocument voor het overleg over aanstelling en ontslag. Voorwaarde voor werkgevers 
is wel dat de belemmering in de bekostiging, zoals thans vastgelegd in artikel 138, lid 2 
van de WPO (de rijksbijdrage wordt gekort indien een tijdelijk dienstverband anders dan 
ter vervanging, langer dan 1 jaar duurt) wordt weggenomen. Ook dient zonodig het 
reglement PF/VF hierop te worden aangepast. 
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Daarnaast wensen werkgevers een aantal wijzigingen aan te brengen in de lopende CAO 
PO: 
 
1. Werkgevers stellen voor om te spreken van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd bij wijze van proef. 
2. De werkgevers stellen wat opzegtermijnen betreft het volgende voor: 

voor de werkgever geldt een opzegtermijn van: 
- 1 maand bij een dienstverband van korter dan vijf jaar; 
- 2 maanden bij een dienstverband van langer dan vijf jaar en; 
- 3 maanden bij een dienstverband van langer dan vijftien jaar;  

voor de werknemer geldt een opzegtermijn van: 
- 1 maand bij een dienstverband van korter dan 12 maanden en; 
- 2 maanden bij een dienstverband van langer dan 12 maanden. 

3. Werkgevers stellen voor de tijdsbeperking ten aanzien van uitzendarbeid (maximaal 9 
maanden) te schrappen en de tekst  van artikel C17, lid 1 van de CAO PO te beperken 
tot “Uitzendarbeid is mogelijk.” 

 
 
Salaris 
 
Voor de salarisparagraaf zien werkgevers de volgende punten als concretisering van de inzet 
om te komen tot het creëren van meer ruimte voor de individuele schoolbesturen: 

1. Het invoeren van de mogelijkheid om een extra periodiek toe te kennen (als de 
beoordeling van de medewerker daartoe aanleiding geeft); 

2. Het invoeren van de mogelijkheid de periodiek te onthouden (als beoordeling van de 
medewerker daartoe aanleiding geeft); 

3. De inschaling van de medewerker (bij instroom en wijziging van functie) wordt 
onderwerp van gesprek tussen bestuur en medewerker (daarbij wordt het beleid tbv 
zij-instromers gerespecteerd); 

4. Bij wijziging van functie de invoering van een redelijke ondergrens (bedrag nader te 
bepalen) bij de overstap naar de salarisschaal behorend bij de nieuwe functie. 

 
 
Verplaatsingskosten 
 
In de CAO sector onderwijs (PO/VO) is afgesproken dat 10,5 mln euro extra beschikbaar 
komt voor modernisering van de reiskostenregeling. Voorwaarde is dat sociale partners vóór 1 
juli 2006 een regeling zijn overeengekomen.  
Om die reden willen werkgevers in Deel I een afspraak opnemen dat er met de P(G)MR een 
reiskostenregeling wordt overeengekomen. Er komt een paritaire werkgroep die op basis van 
het akkoord over de CAO sector onderwijs (PO/VO) een modelregeling gaat uitwerken die 
voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1. De regeling moet kunnen worden betaald uit de middelen die nu reeds beschikbaar 
zijn voor reiskosten, vermeerderd met de 10,5 mln structureel vanaf 1 augustus 2006; 

2. De financiële consequenties van de nieuwe regeling dienen van te voren in overleg 
met OCW te worden doorgerekend. 

 
In deel II wordt een modelregeling dienstreizen opgenomen.  
De huidige regeling dienstreizen is gebaseerd op de maximale belastingvrije vergoeding per 
km. Hoewel werkgevers niet verantwoordelijk zijn voor deze fiscale wijziging zijn zij bereid 



 3

om de ambulante medewerkers tegemoet te komen. Werkgevers stellen voor om deze en 
andere medewerkers een dienstreisvergoeding te verstrekken van � 0,28 per km (bruto) voor 
alle gereisde dienstkilometers.  
 
Medezeggenschap 
 
Werkgevers hechten aan kwalitatief goede, professionele medezeggenschap. Goede 
medezeggenschap draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming door bestuur en 
management. Daar dienen vanzelfsprekend toereikende faciliteiten tegenover te staan die zich 
in redelijkheid verhouden tot de inspanning die van de P(G)MR-leden wordt gevraagd.  
 
Daartoe wordt in  deel I van de CAO PO een afspraak opgenomen dat schoolbesturen in 
overleg met hun P(G)MR jaarlijks faciliteiten beschikbaar stellen die naar aard en omvang in 
redelijkheid zijn afgestemd op de behoefte van de P(G)MR.  
Daarnaast worden de faciliteiten zoals ze genoemd zijn in de CAO PO 2002-2004 (dus 
exclusief de additionele middelen in verband met invoering lumpsum) als ondergrens 
opgenomen voor de facilitering van de P(G)MR.  
 
 
Scholing en persoonlijke ontwikkeling 
 
In deel I van de CAO worden opgenomen: 
 

• De doelstelling van het hoofdstuk (gericht op de vergroting van de employability van 
werknemers, waarmee partijen bedoelen dat een werknemer zodanig is ontwikkeld en 
opgeleid dat deze breed inzetbaar blijft op zowel de in- als externe arbeidsmarkt). 

 
• De strategie (de werkgever formuleert in overleg met de P(G)MR de strategie om de 

ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen om zo de prestaties van de organisatie 
te verbeteren), alsmede de vertaling van de strategie in specifieke maatregelen die de 
ontwikkeling van medewerkers bevorderen. “Daarbij wordt mede gekeken naar de 
plichten voor werknemers terzake het op peil brengen en houden van de eigen 
bekwaamheidseisen, zoals die voortvloeien uit de Wet BIO.” 

 
• De randvoorwaarden waaraan regelingen die overeengekomen worden door 

werkgevers in overleg met de P(G)MR aan moeten voldoen: 
- er is een regeling introductie en begeleiding van (beginnende) werknemers 
- aan de wederzijdse verplichtingen volgend uit de wet BIO wordt voldaan 
- de werkgever stelt in overleg met de P(G)MR een regeling vast omtrent de 

voorwaarden waaronder en de wijze waarop ontwikkelingsfaciliteiten door de 
werkgever beschikbaar worden gesteld, en in welke gevallen de werknemer 
gehouden is de kosten van de ontwikkelingsactiviteiten terug te betalen, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen opgedragen en niet opgedragen 
ontwikkelingsactiviteiten 

- er is een professionele gesprekkencyclus, aan een beoordeling kunnen 
rechtspositionele consequenties verbonden worden. 

 
 
In deel II van de CAO wordt een modelregeling opgenomen omtrent de voorwaarden 
waaronder en de wijze waarop ontwikkelingsfaciliteiten door de werkgever beschikbaar 
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worden gesteld, en in welke gevallen de werknemer gehouden is de kosten van de 
ontwikkelingsactiviteiten terug te betalen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
opgedragen en niet-opgedragen ontwikkelingsactiviteiten. 
In deel II van de CAO wordt eveneens een modelregeling personeelsbeleid opgenomen 
waarin de verplichtingen die uit de Wet BIO volgen verwerkt zijn (portfolio, 
bekwaamheidsdossier).  
 
 
Verlof  
 
Werkgevers wensen op het terrein van verlof afspraken te maken in deel I en deel II. Alsmede 
op een aantal inhoudelijke punten regelingen opnieuw te bezien.   
 
In deel I kunnen de volgende onderdelen van hoofdstuk G worden opgenomen: 
G1,G2,G3 (1 en 2), G4, G5, G6 (1, 2 en 3), G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, 
G17, G18 en G19.     
 
In deel II kunnen de volgende onderdelen van hoofdstuk G worden opgenomen: 
G3 (3, 4 en 5), G6 (4 en 5), G7, G20 en G21. 
 
Verder willen werkgevers een aantal onderdelen inhoudelijk en/of tekstueel aanpassen, het 
betreft: 

1. G1 lid c bevat een verwijzing naar het RPB, mogelijk aanpassen en verwijzen naar de 
CAO PO. 

2. G3, aanpassen aan de sector CAO, mbt beschikbaarheid tijdens de vakantie. 
3. G5 lid 1 en 2 verplaatsen naar 3a en 3b over het dienstverband in het bijzonder en 

openbaar onderwijs. 
4. G6 leeftijdsafhankelijke dagen uit lid 3 controleren op leeftijdsdiscriminatie. 
5. G6 lid 4 en 5 BAPO compleet bezien in het kader van fiscale wijzigingen en 

levensloop. 
6. G8 lid p schrappen. 
7. G8 lid 3 en 4 herzien, valt namelijk grotendeels samen met G25. 
8. G10 schrappen. 
9. G11, 12, 13, 14 , 15 en 18 samenvoegen en G14 en 15 maximeren op 3 jaar. 

Betrekken bij de discussie over levensloop. 
10. G19, 20 en 21 betrekken bij levensloop. 
11. G21 aanpassen ivm verschuiven van de afdrachtvermindering van werkgever naar 

werknemer. 
12. G 21 lid 4 aanpassen, tekst laat op z’n minst ruimte voor verschillende interpretaties. 

Het nut van de bepaling over G20 in lid 4 van dit artikel wordt betwijfeld.   
13. G22, G23 en G24 schrappen. 
14. G25 aanpassen, zie punt 7 hierboven. 

 
BAPO, ouderschapsverlof en levensloop worden onderdeel worden van een studie naar de 
vereenvoudiging van de verlofregelingen in de CAO PO. Werkgevers gaan er van uit dat de 
flex-BAPO zal worden afgeschaft.  
 
 
Werkgelegenheidsbeleid en afvloeiing 
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Vooraf: daar waar in de huidige regeling wordt gesproken van DGO, wordt in de nieuwe 
CAO de P(G)MR genoemd. 
 
In deel I wordt opgenomen: 

- De werkgever kiest voor werkgelegenheidsbeleid of ontslagbeleid. 
 
In deel II wordt opgenomen: 

- Het bepaalde in het huidige D2 met dien verstande dat daar waar gesproken wordt 
van “noodsituatie’, wordt in de nieuwe CAO gesproken van: “ernstige problemen 
van financiële of organisatorische aard”. 

- De regeling ontslagbeleid wordt gemoderniseerd. De verwijzingen naar de oude 
afvloeiingcirculaires verdwijnen. Voorts wordt het artikel in die zin gewijzigd dat 
er sprake zal zijn van drie mogelijkheden voor ontslagbeleid: 

1. afvloeiing op basis van de ‘oude’ regelingen; 
2. afvloeiing op basis van op een centraal niveau af te spreken 

afvloeiingsregeling volgens het afspiegelingsbeginsel; 
3. een andere met de P(G)MR overeen te komen afvloeiingsregeling. 

 
Het kader voor een sociaal plan wordt verplaatst naar de bijlagen.  
  
 
Sociale zekerheid 
 
Aangesloten wordt bij het voorstel van centrales om een werkgroep bestaande uit werkgevers- 
en werknemersvertegenwoordigers de consequenties van de nieuwe sociale zekerheid voor de 
CAO PO in kaart te laten brengen. Werkgevers willen in dit verband in ieder geval de 
problematiek van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en in dienst moeten 
blijven bij de werkgever, bespreken. 


