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Concrete inzet Centrales voor de CAO-PO 2006-2007. 
 
 
Looptijd. 
Centrales wensen een looptijd van de CAO-PO van één jaar (1 augustus 2006 tot 1 augustus 2007). 
 
Taakbeleid. 
Centrales stellen de volgende mogelijkheden voor: 
1. De algemene arbeidsduur van de werknemer die is benoemd of aangesteld in een fulltime 
normbetrekking bedraagt 1659 uur op jaarbasis.  
2. De lesuren bedragen op jaarbasis maximaal 855 uur of maximaal 940 uur. De lestaak bedraagt 
maximaal 855 uur indien er sprake is van:   
- een beginnende leraar wegens werkdruk en coaching;  
- coaching aan beginnende leraren en het inventariseren en onderhouden van de 
bekwaamheidsdossiers ( leraar LB );  
- individuele scholing, welke minstens om de vier jaar wordt toegekend bij het zelfde bestuur, in kader 
van de Wet BIO en in verband met een POP;     
- het hebben van zorgleerlingen in de groep; 
- het hebben van een onevenredig deel van achterstandskinderen in een groep. 
3. In onderling overleg kan de groepsleerkracht worden belast met minder of meer lesuren, met in 
achtneming van het maximum van …. aantal lesuren op jaarsbasis, met dien verstande dat:  
- dit schriftelijke instemming behoeft van de individuele werknemer; 
- telkens voor een schooljaar wordt bepaald; 
- niet leidt tot verdringing van andere werknemers. 
 
Centrales wensen voor de werknemers dus - via het bovengenoemde taakbeleid of anderszins - het totale 
8,26% maximale compensatie-verlof, waarvoor in de opbouw naar het huidige niveau 
arbeidsvoorwaardengeld is ingezet, als een individueel recht herkenbaar terug te zien. 
 
Berekeningswijze werktijdfactor. 
De Centrales wensen dat de berekening van de werktijdfactor in een eenduidige formule wordt opgenomen 
in de CAO-PO. De constante factor in deze formule van waaruit de werktijdfactor wordt vastgesteld is de 
normjaartaak van 1659 uur en niet vanuit het aantal lesuren per jaar. De werktijdfactor voor een werknemer 
wordt met deze formule eenmalig vastgesteld en kan niet van jaar tot jaar wijzigen.  
Een voltijder heeft altijd werktijdfactor 1. 
 
Deskundigheidsbevordering. 
Centrales wensen in de CAO-PO duidelijkheid te scheppen inzake de deskundigheidsbevordering. Hierbij 
dient ook te worden vastgelegd dat de werknemer zich achteraf, tijdens het functioneringsgesprek, dient te 
verantwoorden over de concrete invulling van deze uren. 
 
Functiebouwwerk/fuwa-po. 
Centrales willen invoering van een functiewaarderingssysteem voor het PO, conform de afspraken 
(functiebeschrijvingen, waarderingen, systeem) die hierover zijn gemaakt in TRIP-BOF, met name versie 2.  
Op bestuursniveau dient het functiebouwwerk te worden beschreven. Op schoolniveau wordt dit nader 
ingevuld. 
 
 
 
Scholing. 
In het kader van het POP en de eisen van de Wet BIO willen Centrales een nadere uitwerking van de 
AMvB Bekwaamheidseisen, met een recht op scholing voor de werknemer om te voldoen aan de wettelijke 
bekwaamheidseisen en deze te onderhouden. 



Indien de werknemer niet door de werkgever in staat wordt gesteld dit scholingsrecht te effectueren, is de 
werkgever aansprakelijk dat de werknemer niet voldoet aan de wettelijke bekwaamheidseisen.  
 
 
Levensloop. 
Centrales wensen de aparte verlofregelingen, zoals nu in de CAO-PO reeds bestaan, te handhaven. Ook 
de BAPO-regeling wensen Centrales te behouden. 
Een aparte (breed samengestelde) werkgroep CAO-PO dient te onderzoeken in hoeverre bepaalde 
regelingen vanuit fiscaal oogpunt aanpassing behoeven en in hoeverre werknemers gebruik kunnen maken 
van de levensloopregeling. 
 
Compensatie verlof zomervakantie. 
Centrales wensen in de CAO-PO te regelen dat het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dat samenvalt met 
de verlofperiode van de zomervakantie, zoals deze wordt vastgesteld in de Regeling spreiding 
zomervakanties van het Ministerie van OCW, voor maximaal 3 weken wordt gecompenseerd in een andere 
periode. 
  
Medezeggenschap. 
Centrales willen dat het personeelsdeel van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad de 
mogelijkheid krijgt zich verder te professionaliseren. Het volume van de huidige P(G)MR-faciliteiten blijft 
behouden. Hierbij geldt de bepaling dat de vergaderingen van de P(G)MR in werktijd, conform de eisen van 
de Arbeidstijdenwet, plaatsvinden. Tevens zal een regeling worden getroffen voor de vergoeding van 
externe deskundigheid, wanneer deze door de P(G)MR wordt ingeroepen, alsmede de kosten van het 
voeren van rechtsgedingen. 
De faciliteiten/het budget wordt toegekend aan de PGMR, die vervolgens beslist welk deel hiervan naar de 
PMR wordt overgeheveld. 
  
Social Zekerheid. 
Centrales wensen dat een aparte werkgroep CAO-PO alle ins en outs bekijkt inzake de nieuwe wet- en 
regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Een deel hiervan wordt reeds met het Ministerie van 
OCW geregeld, maar bepaalde afspraken moeten in de CAO-PO worden vastgelegd. Dit geldt ook voor de 
nieuwe Zorgverzekeringswet.  
Centrales denken hierbij onder andere aan: 
- een artikel in de CAO-PO over de preventiemedewerker, conform de bedrijfshulpverlener; 
- het opstellen van een ziekteverzuimregeling; 
- arbo-regelingen ten aanzien van de keuze van arbo-dienstverlening en medische keuringen. 
 
Differentiatie. 
Centrales wensen één CAO-PO document en geen deel-CAO’s in het PO.  
Wel willen Centrales aparte regelingen/artikelen in de CAO-PO opnemen voor specifieke groepen van 
werknemers, zoals: 
- de mogelijkheid voor directeuren om de vakantiedagen op andere tijdstippen op te nemen; 
- een hogere vergoeding voor zakelijke reizen/dienstreizen voor zeer ‘mobiele’ werknemers; 
- ruimere mogelijkheden voor onderwijsondersteuners zonder lesgebonden en/of behandeltaken bij de 
invulling van hun werktijd; 
- specifieke regelingen voor werknemers werkzaam in het SO; 
- ............... 
 
Harmonisering openbaar onderwijs / bijzonder onderwijs. 
Zie hiervoor de notitie van de werkgroep CAO-PO inzake deze harmonisering. 
 
Decentralisatie RPB WPO/WEC naar de CAO-PO. 
Zie hiervoor de notities uit de diverse werkgroepen CAO-PO, die zich over de decentralisatie van de 
diverse RPB-onderwerpen hebben gebogen. 
 
Veiligheid. 
De Centrales willen dat in de CAO-PO de afspraak wordt opgenomen dat werknemers zich kunnen 
scholen, op kosten van het bestuur en in tijd die door het bestuur wordt gecompenseerd, om de gevolgen 
van agressie en geweld op professionele wijze tegemoet te kunnen treden. 
 



Reiskosten. 
Centrales wensen in de CAO-PO voor het woon-werkverkeer een vergoeding af te spreken over kilometers 
(niet meer in zones). Centrales willen komen tot een woon-werk vergoeding van 0,18 euro per kilometer 
(met een drempel en een maximum). 
Hierbij zijn Centrales bereid de hogere vergoeding gedurende het eerste jaar los te laten en ‘te verdelen’ 
over latere jaren (ter financiering van de 0,18 euro). 
Daarnaast willen Centrales een hogere vergoeding voor zakelijke reizen/dienstreizen voor zeer ‘mobiele’ 
werknemers (0,28 euro of hoger; aangezien OCW nog steeds 0,28 euro bekostigt). Zie ook inzet-punt 
‘differentiatie’. 
 
Verklaring omtrent het gedrag. 
Centrales wensen in de CAO-PO een bepaling op te nemen dat de kosten voor het verkrijgen van de 
verklaring omtrent het gedrag (afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens) volledig 
worden vergoed door het bevoegd gezag van de instelling. 
 
Voordelen vakbondsleden. 
Centrales willen in de CAO-PO een regeling voor de contributie van de vakbond uit brutoloon, conform de 
regeling in de CAO-VO. 
 
Geschillencommissie. 
Centrales wensen in de CAO-PO afspraken te maken over een geschillencommissie / 
interpretatiecommissie CAO-PO. 
Ook wensen Centrales te komen tot één landelijke klachtencommissie. 
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