
 
Overzicht overgangsbepalingen CAO PO 2006-2008 

 
 
Per 1 augustus 2006 treedt de CAO PO 2006-2008 in werking. Het 
Rechtspositiebesluit WPO/WEC komt per die datum te vervallen1. 
 
Naast het feit dat de partijen er uit gekomen zijn op het gebied van de 
vereenvoudiging van de rechtspositie, de normjaartaak, het BAPO-verlof  en de 
reiskostenregeling, zijn er ook nog overgangsregelingen getroffen voor de volgende 
onderdelen: 
  
Vervangers (artikel 3.5 lid 3 en 4.5 lid 3 van de CAO PO) 
De bepaling van ‘12 maanden’ in de genoemde artikelen wordt pas van kracht per 1 
januari 2007. Tot deze datum blijft het artikel F 1.1 lid 4 van de CAO PO 2002-2006 
over korttijdelijk personeel van kracht. 
Dit artikel luidde als volgt: 
“ Indien de werknemer tenminste voldoende functioneert en hij in een periode van 18 
maanden, die volgt op het moment waarop hij voor het eerst een benoeming in een 
vervangingsbetrekking of ander kortdurend dienstverband heeft gehad, bij dezelfde 
werkgever in tenminste 30 weken feitelijk arbeid heeft verricht, biedt de werkgever 
hem een arbeidsovereenkomst in de structurele formatie aan indien in het schooljaar 
waarin de werknemer aan dit criterium voldoet of in het daarop volgende schooljaar 
een vacature in de structurele formatie beschikbaar komt.”  
Vanaf 1 januari 2007 geldt de regeling zoals opgenomen in de CAO PO 2006-2008 
waarbij is gekozen voor een termijn van 12 maanden om de vervanger gelijk te 
stellen met de werknemer die regulier is benoemd of aangesteld voor bepaalde tijd. 
Voor de vaststelling van de 12 maanden wordt geteld vanaf de eerste benoeming 
c.q. aanstelling en de daaropvolgende 12 maanden, indien hierin geen onderbreking 
van langer dan 3 maanden voor komt.  
 
36 maanden (de artikelen 3.5 lid 1 en 4.5 lid 1) 
In dit artikel is bepaald dat tijdelijke dienstverbanden bij elkaar opgeteld niet langer 
mogen duren dan 36 maanden. Een eventuele benoeming of aanstelling vindt plaats 
in vaste dienst. Deze bepaling wordt pas van kracht per 1 januari 2007.   
 
Politieke functies (artikel 8.15 lid 3) 
In de CAO PO 2006-2008 is in artikel 8.15 lid 3 bepaald dat de verlofperiode ten 
hoogste vier jaar mag bedragen. Deze regeling is van kracht voor alle in dit artikel 
genoemde politieke functies, voorzover benoeming in één van deze functies 
plaatsvindt op of na 1 augustus 2006. 
Voor de zittende functionarissen op 1 augustus 2006 geldt dat zij hun huidige 
zittingstermijn mogen afmaken. 
 
Betaald ouderschapsverlof 
Tot 1 januari 2007 blijft het huidige doorbetalingpercentage van 75% gehandhaafd. 
Vanaf 1 januari 2007  betaalt de werkgever 55% van het salaris door.  
                                                 
1 Het Rechtspositiebesluit WPO/WEC wordt niet helemaal ingetrokken, maar blijft van kracht voor de 
bepalingen met betrekking tot de commissies van beroep (in het bijzonder onderwijs). Het gaat hierbij om de 
huidige artikelen 236 t/m 252. 



Door gebruik te maken van de levensloopregeling kan dit percentage via een 
heffingskorting van de fiscus worden verhoogd. Hiermee is de huidige regeling 
materieel tenminste gelijk gebleven. Eén en ander betekent dat er geen 
overgangsregeling is voor ‘lopende gevallen’.  
 
Compensatie zwangerschapsverlof 
In artikel 8.2 lid 6 van de CAO PO  2006-2008 is de afspraak over het compenseren 
van zwangerschaps- en bevallingsverlof dat samenvalt met de zomervakantie 
geregeld. Hierin is geen overgangsregeling getroffen.  
Omdat de CAO PO 2006-2008 pas ingaat per 1 augustus 2006, wordt voor de 
zomervakantie in 2006 de regel gehanteerd dat alleen het zwangerschaps- en 
bevallingsverlof dat ná 1 augustus 2006 samenvalt met de zomervakantie 2006 
wordt gecompenseerd. 
Duurt de zomervakantie t/m 3 september 2006 (regio noord) en valt een 
zwangerschaps- en bevallingsverlof vanaf 1 augustus 2006 hiermee samen, dan 
krijgt deze werknemer 3 weken gecompenseerd. 
Duurt de zomervakantie t/m 20 augustus 2006 (regio midden), dan wordt 3 weken 
gecompenseerd. 
Duurt de zomervakantie t/m 13 augustus 2006 (regio zuid), dan wordt 2 weken 
gecompenseerd. 
 
Bedragen  
De bedragen genoemd in de bijlagen A1 tot en met A4, A7, A8 en A12 gelden m.i.v. 
1 september 2006. Vanaf 1 augustus 2006 tot 1 september 2006 gelden de 
bedragen zo als vermeld in de publicaties van Cfi. 
Voor de overige bedragen geldt 1 augustus 2006 als ingangsdatum. 
Wijzigingen van de bedragen per 1 januari 2007 zullen tijdig door CAO-partijen 
bekend worden gemaakt. 
 
 
 
 
 


