
 
 
Inschaling primair onderwijs 
 
Met ingang van 1 augustus 2006 zijn de inschalingsbepalingen opgenomen in de CAO 
PO 2006-2008 (hoofdstuk 6). 
Grotendeels zijn dezelfde bepalingen, zoals deze voorheen in het Rechtspositiebesluit 
WPO/WEC stonden, van kracht.  
 
Wijzigingen t.o.v. het Rechtspositiebesluit WPO/WEC zijn: 

• vaststelling salaris bij eerste indiensttreding (art. 6.2); 
• vaststelling salaris bij benoeming of aanstelling na voorafgaande 

onderwijsfunctie(s) (art. 6.3 lid 3); 
• vervallen van periodieken voor elke 4 jaar diplomabezit bij indiensttreding; 
• extra periodieken in de leraarschaal voor 

onderwijsassistenten/leraarondersteuners, die leraar worden (art. 6.6. lid 3). 
 
Vaststelling salaris bij eerste indiensttreding (art. 6.2 van de  CAO PO 2006-2008) 
Een werknemer die nog niet eerder een betrekking heeft gehad (dus in principe pas 
afgestudeerden) wordt ingeschaald op een bedrag dat niet lager is dan het laagste en 
niet hoger dan het hoogste bedrag. Het hoeft dus niet meer op het laagste bedrag, t.w. 
LA1 of LB1 te zijn. De werknemer kan met de werkgever een salaris overeenkomen. Dit 
kan variëren bij een leraar basisonderwijs van LA1 tot en met LA18. 
 
 
Vaststelling salaris bij benoeming of aanstelling na voorafgaande onderwijsfunctie(s) 
(art. 6.3 van de CAO PO 2006-2008) 
Een werknemer dient opnieuw ingeschaald te worden als zijn benoeming/aanstelling niet 
doorloopt.  
 
Voorbeelden: 
Een werknemer die invalt en een aanstelling heeft gehad van 1 februari 2007 tot 1 
augustus en vanaf 1 augustus weer gaat invallen, hoeft niet opnieuw ingeschaald te 
worden en krijgt alleen zijn periodiek, zoals aangegeven staat in art. 6.1 lid 2. Als 
betrokkene in schaal LA1 een tijdelijke aanstelling heeft gehad en een aantal dagen op 
een sbo-school in LB1 heeft gewerkt en de laatste aanstelling tot 1 augustus weer in 
LA1 heeft vervuld, dan komt hij per 1 augustus in schaal LA2.  
 
Een werknemer die korte invalbeurten op een basisschool in LA1 en korte invalbeurten 
op een sbo-school in LB1 heeft gehad en in schooljaar 2006-2007 totaal 60 dagen 
heeft gewerkt, gaat  per 1 augustus op de sbo-school werken. Hij krijgt een aanstelling in 
LB2. Gaat hij op een basisschool werken per 1 augustus, dan krijgt hij LA3. Het salaris 
van LB1 is uitgangspunt voor de inschaling in de LA-schaal.  
 
Een invaller heeft schooljaar 2006-2007 58 dagen gewerkt in schaal LA 1 en 2 dagen 
ingevallen op een sbo-school in LB1. Betrokkene dient opnieuw ingeschaald te worden. 
Voor de sbo-school wordt dit LB2. Vanuit het hoogste salaris, dus LB1 (art. 6.3 lid 6) 
vindt de inschaling in een LA-schaal plaats. Dit wordt voor het basisonderwijs LA3.  



 
 
Een werknemer werkt parttime in het schooljaar 2007-2008 in LB3 (sbo-school) en 
heeft nog geen 60 werkdagen gewerkt. Betrokkene gaat in dit schooljaar een aantal 
dagen invallen op een basisschool. Uitgangspunt voor inschaling is het schooljaar 2006-
2007. Als betrokkene in schooljaar 2006-2007 wel voldaan heeft aan de 60-dagen eis 
en hij minimaal 1 dag werkzaam is geweest in LB2, dan vindt inschaling plaats in LA5. 
LB2 is dan het uitgangspunt om een salaris vast te stellen in de LA-schaal.  
 
Een werknemer heeft 10 maanden een aanstelling als lio-er gehad. Deze aanstelling 
eindigde op 4 juli. Betrokkene heeft ook nog 8 dagen als bevoegde leerkracht in het 
speciaal onderwijs gewerkt in LB1. Betrokkene krijgt m.i.v. 1 augustus een aanstelling in 
het basisonderwijs. Het salaris van LB1 is uitgangspunt. Betrokkene krijgt dus m.i.v. 1 
augustus 2007 LA3. 
 
 
Vaststelling salaris bij indiensttreding in aansluiting op een betrekking buiten het 
onderwijs of na een voorafgaande lagere onderwijsfunctie (art. 6.6 lid 3) 
Een werknemer die eerst 5 jaar gewerkt heeft als onderwijsassistent in schaal 4.5 en 
vanaf 24 juni gaat werken als groepsleerkracht krijgt 1 periodiek in de LA-schaal, dus 
LA2 en krijgt doorbetaald tot 1 augustus. Met ingang van 1 augustus krijgt betrokkene 
schaal LA3. 
 
N.B. 
Een normfunctie leraar basisonderwijs en een leraar speciaal en/of voortgezet speciaal 
onderwijs bij eenzelfde bestuur is gelijktijdig niet mogelijk.  
Een normfunctie leraar basisonderwijs en leraar speciaal basisonderwijs is wel mogelijk.  
 
 
Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
 
 
 


