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Inleiding  
Het CAO-overleg tussen werkgevers en werknemer in het onderwijs is gericht op de 
totstandkoming van een CAO-PO die qua inhoud en vormgeving past binnen de 
beoogde decentralisatie van arbeidsvoorwaarden en een toenemende autonomie. 
Hiermee wordt bedoeld dat werkgevers in het primair onderwijs meer ruimte krijgen 
om op organisatieniveau afspraken te maken over de concrete invulling van 
arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid.  
De aanwezigheid van voldoende en goed gekwalificeerd personeel is bepalend voor 
de kwaliteit van het onderwijs 
Werkgevers en werknemers dragen daarom gezamenlijk verantwoordelijkheid voor 
de kwaliteit van het onderwijs; ieder vanuit zijn eigen rol. In het personeelsbeleid van 
het schoolbestuur dient rekening te worden gehouden met deze rolverdeling.  
De werkgever kan zijn rol het best waarmaken wanneer hij de ruimte krijgt om zijn 
eigen beleid te voeren. Schoolbesturen en scholen verschillen immers van elkaar.  
Onderwijs vergrijst. Binnen zijn personeelsbeleid zal de werkgever rekening moeten 
houden met de toename van het aantal oudere werknemers in zijn organisatie. Dit 
beleid moet erop gericht zijn dat deze groep werknemers zijn bijdrage kan blijven 
leveren aan onderwijs van goede kwaliteit. De CAO-PO dient hiervoor goede 
handvatten te bieden aan werkgevers die daar behoefte aan hebben. 
 
Algemeen 
Voordat de WvPO tot deze inzet kon komen, heeft een uitgebreide 
achterbanraadpleging plaatsgevonden. Zoals te zien is, is deze inzet compact en het 
aantal punten waarop wij inzetten beperkt. Dit heeft te maken met de heldere en 
eensluidende uitkomst van de achterbanraadpleging. Deze inzet heeft derhalve een 
breed draagvlak onder de werkgevers in het primair onderwijs. 
Als bijlage is de belangenkaart van de WvPO opgenomen. Deze is op basis van de 
achterbanraadplegingen samengesteld. Onze voorstellen zijn een verdere 
concretisering van deze belangen. 
De WvPO streeft naar een onderhandelaarsakkoord op basis van feitelijke teksten. 
 
In het onderhandelaarsakkoord CAO sector onderwijs 2005 – 2007 is met betrekking 
tot de onderwerpen levensloop en mobiliteit afgesproken dat hierover op decentraal 
niveau afspraken worden gemaakt. Na overleg met onze achterban zal de inzet op 
deze onderwerpen aangevuld worden. 
 



Artikel I 
De werkgroepen 
Partijen zijn actief (geweest) in een aantal werkgroepen waarin onderdelen van de 
CAO 2006 ev. zijn/worden voorbereid. Een aantal van deze werkgroepen heeft nog 
geen eindrapportage gemaakt. Voorzover de onderwerpen die in deze werkgroepen 
zijn/worden besproken, niet in onze voorstellen terugkomen, kiezen wij in de 
onderhandelingen vanuit deze notities een vertrekpunt in de besprekingen. Dit kan 
na overleg met onze achterban leiden tot een aanvulling en/of wijziging van onze 
inzet.  
Vanuit de WvPO wordt de vereenvoudiging en modernisering van een groot aantal 
bepalingen uit het Rpb WPO/WEC voluit ondersteund en gezien als een belangrijk 
resultaat van de onderhandelingen over een nieuwe CAO-PO. In het verlengde 
hiervan streeft de WvPO naar een harmonisatie van de bepalingen omtrent 
benoeming/aanstelling en ontslag voor het openbaar en bijzonder onderwijs.  
 

Artikel II 
Ruimte voor eigen beleid 
1. De WvPO streeft naar een kaderstellende CAO. De WvPO kiest ervoor om de 
CAO PO te modelleren naar de vorm van de CAO van de Unie van Waterschappen. 
Deze bestaat uit twee delen:  
Deel I bevat bindende afspraken, waarvan niet mag worden afgeweken. De functie 
van deel I is dat het ongewenste prijsconcurrentie op belangrijke arbeidsvoorwaarden 
voorkomt en duidelijkheid verschaft voor werkgevers en werknemers.  
Deel II van de CAO bevat door CAO partijen aan de centrale tafel overeengekomen 
modelregelingen die integraal onderdeel uitmaken van de CAO. Van de bepalingen 
in deel II kunnen individuele werkgevers onder voorwaarden afwijken. Zij kunnen dan 
in overleg met hun P(G)MR een andere regeling overeenkomen. Wel kan het 
voorkomen dat in deel I voorwaarden zijn gesteld aan deze decentrale regeling.  
Eventuele geschillen tussen P(G)MR en de werkgever kunnen worden voorgelegd 
aan de bestaande landelijke geschillencommissies medezeggenschap.  
2. Werkgevers maken hun eigen keuzes bij de optimale inrichting van hun 
organisatie met het oog op het behalen van hun onderwijskundige doelstellingen. De 
ene werkgever kiest hierbij voor taakdifferentiatie, de andere werkgever geeft de 
voorkeur aan functiedifferentiatie. De CAO-PO moet deze keuzevrijheid niet 
beperken.  
Wanneer een werkgever echter kiest voor functiedifferentiatie dient de CAO-PO voor 
te schrijven dat deze wordt verplicht om daarbij gebruik maakt van het 
functiewaarderingssysteem Fuwasys PO Deze bepaling wordt dus in deel I van de 
CAO-PO opgenomen. 
 

Artikel III 
Professionaliteit  
Gelet op de kwaliteit van het onderwijs stelt de WvPO dat een professionele 
ontwikkeling van werknemers van belang is. Daarbij hoort dat leerkrachten 
gedurende hun gehele carrière met plezier en enthousiasme blijven werken en een 
hoogwaardige bijdrage leveren aan de onderwijsdoelstellingen van de organisatie. 
Het primaat van beoordeling en vaststelling van het beleid ligt bij de werkgever. De 



WvPO meent dat de CAO geen zaken moet regelen die al elders geregeld zijn, zoals 
bijvoorbeeld in de Wet BIO.  
 
De WvPO stelt het volgende voor:  
1. In deel I van de CAO vatten wij de verplichting om vorm te geven aan de 
professionalisering van het personeel waarbij specifieke aandacht is voor het 
bevorderen van de employability van het personeel en leeftijdsbewust 
personeelsbeleid.  
2. In deel II van de CAO is er de ruimte om een modelregeling voor 
professionalisering op te nemen. Deze maakt dus deel uit van de CAO. Individuele 
werkgevers mogen er onder de eerder genoemde voorwaarden wel van afwijken. 
Afwijking geschiedt natuurlijk met in achtneming van het gestelde in de Wet BIO.   
 

Artikel IV 
Flexibeler inzet werknemers  
De werkgevers in het onderwijs zitten vast aan te veel en te starre regels als het gaat 
om het invullen van de normjaartaak. Dit komt de noodzakelijke armslag en 
wendbaarheid van de school niet ten goede. Ook de huidige rechtspositionele regels 
staan een optimale instroom en doorstroom van jonge mensen en zij-instromers in de 
weg. Het gaat dan niet alleen om het ‘snel vastzitten’ aan mensen maar ook de 
regels bij afvloeiing die het stimuleren om passief te blijven. 
 
Concreet stelt de WvPO het volgende voor: 

1. In deel I van de CAO komt een afspraak over de normjaartaak. Deze bedraagt 
1659 uur. 

2. In deel II van de CAO komt een modelregeling hoe de inzet van personeel 
wordt ingedeeld in lesgebonden en niet-lesgebonden tijd. Waarbij de 
lesgebonden tijd in de organisatie gemiddeld 940 uur bedraagt (mede gelet op 
de wet flexibilisering schooltijden). De specifieke inzet van werknemers wordt 
gebaseerd op basis van individuele afspraken.  
Omdat de regeling in deel II een modelregeling betreft, kunnen schoolbesturen 
er ook voor kiezen de huidige regeling omtrent de normjaartaak te handhaven. 

3. In deel I van de CAO wordt het begrip lesgebonden tijd exact geformuleerd.  
4. Op weg naar normalisatie van tijdelijke dienstverbanden wil de WvPO, in deel 

I, meer ruimte voor een tijdelijk dienstverband langer dan één jaar Dit komt 
volgens de WvPO de noodzakelijke wendbaarheid van de 
onderwijsorganisatie ten goede.  

5. De WvPO wil in deel I van de CAO de bestaande belemmeringen om van 
uitzendarbeid gebruik te maken schrappen. Ook dit komt volgens de WvPO de 
noodzakelijke wendbaarheid ten goede. 

6. De WvPO wil in deel I van de CAO, het ontslagbeleid zodanig formuleren dat 
diensttijd (lifo) niet langer het enige afvloeiingscriterium is. Hierbij dient de 
landelijke discussie over lifo volgens het afspiegelingsbeginsel te worden 
betrokken. 

7. De WvPO wenst benoeming/aanstelling en ontslag in deel I van de CAO te 
normaliseren en te harmoniseren voor het openbaar en bijzonder onderwijs. 

Artikel V 
Looptijd 



 
De WvPO streeft naar een CAO met de looptijd van twee jaar. 
 
Artikel VI 
Protocolafspraak  
 
Gedurende de looptijd van de CAO worden de mogelijkheden voor vereenvoudiging 
van het verlof (inclusief levensloop en verhouding verlofbepalingen OP - OOP) en het 
verkorten van de carrièrelijnen onderzocht. 
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Bijlage 
 

Belangenkaart WvPo 
CAO PO 2006 ev. 

 
  
Scholen verschillen ten opzichte van elkaar; naast de verschillende onderwijsvormen 
zijn scholen ook verschillend in de aard en omvang van interne en externe 
problemen waar ze mee worstelen. Autonomievergroting en decentralisatie zijn 
ontwikkelingen die schoolbesturen de mogelijkheid verschaffen om deze problemen 
op eigen wijze het hoofd te bieden. 
Het personeelsbeleid staat ten dienste van de kwaliteit van het onderwijsproces en is 
één van de instrumenten bij het oplossen van de interne en externe uitdagingen van 
een schoolbestuur. De kwaliteit van het onderwijs is dus het vertrekpunt. De 
onderwijswerkgever is als bevoegd gezag primair verantwoordelijk voor en 
aanspreekbaar op de kwaliteit en de resultaten van het onderwijsproces.  
  
De CAO dient te worden ingericht om de van elkaar verschillende/onderling 
afwijkende schoolbesturen adequaat uit te rusten met instrumenten en 
sturingsmechanismen om zelf invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid. De 
CAO PO is niet bedoeld om de verantwoordelijkheden en ruimte die met autonomie 
en decentralisatie gepaard gaan weer met centrale regelgeving te niet te doen. De 
CAO PO dient zo vorm gegeven te worden dat werkgevers die zelf de zaken prima 
kunnen regelen dat ook zelf mogen doen. Werkgevers die geen eigen invulling willen 
of kunnen geven aan delen van de (secundaire) arbeidsvoorwaarden moeten kunnen 
putten uit centraal uitgewerkte kaderregelingen. 
 
Dit gezegd hebbende komen wij tot een aantal centrale belangen waaraan de nieuwe 
CAO PO (op termijn) aan moet voldoen.  
 
De CAO PO moet ruimte bieden aan: 
 

• De vrijheid die de schoolbesturen hebben als gevolg van autonomie vergroting 
en decentralisatie (een kaderstellende cao)  

• De diversiteit van de problemen en kansen van werkgevers, bijv. grote vs 
kleine schoolbesturen. 

• De eisen van werkgevers met betrekking tot de ontwikkeling van het 
personeelsbeleid en de stimulering van kwaliteitsbehoud/bevordering van 
werknemers (professionalisering).  

• De continue ontwikkeling van werknemers om bij te blijven bij 
maatschappelijke veranderingen, om mogelijk horizontaal of verticaal in de 
organisatie door te stromen en zicht te houden op de externe arbeidsmarkt 
(employability). 

• De inspanningen van werkgevers en werknemers om te kunnen voldoen aan 
de maatschappelijke tendens van langer doorwerken (seniorenbeleid) 

• De flexibele inzet van werknemers. 
o Werkgevers in het onderwijs zitten vast aan te veel en te  starre regels 

als het gaat om het invullen van de normjaartaak. Dit komt de 
noodzakelijke armslag en wendbaarheid van de school in relatie tot het 



kwaliteitsbeleid niet ten goede. Ook de huidige rechtspositionele regels 
staan een optimale instroom van jonge mensen en zij-instromers in de 
weg. Het gaat dan niet alleen om het ‘snel vastzitten’ aan mensen maar 
ook de regels bij afvloeiing die het stimuleren om passief te blijven.   

 
Tot slot noemen wij nog enkele belangrijke voorwaarden/belangen bij de 
totstandkoming van de nieuwe cao: 

• De CAO voorkomt prijsconcurrentie tussen werkgevers op belangrijke 
arbeidsvoorwaarden. 

• Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden voor openbaar en bijzonder 
onderwijs. 

• De CAO is eenduidig interpreteerbaar en goed leesbaar voor elke 
werknemer. 

• De begrippen ‘goed werkgeverschap’en ‘goed werknemerschap’ vormen 
de basis van de CAO. 

• De CAO dient een sturend, visionair instrument te zijn dat werkgevers en 
werknemers graag hanteren bij de vormgeving van arbeidsverhoudingen 
op decentraal niveau. 

De CAO dient positieve bijdrage te leveren aan de positie van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt. 
 
 


