
 
 

 

   
 

Utrecht, 19 maart 2015 

Aan: de leden van de VO-raad 

Betreft: stand van zaken cao-onderhandelingen 

 

Beste collega,  

Door middel van deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken rond de 

onderhandelingen over een cao voor het voortgezet onderwijs 2015-2016. Om met de deur in 

huis te vallen: deze onderhandelingen lopen moeizaam. Ondanks dat bonden en VO-raad 

oprecht werken aan een uitkomst, is er op dit moment nog geen zicht op een onderhandelaars-

akkoord. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de doelstelling om uiterlijk 1 april een cao-akkoord te 

hebben, gehaald wordt. 

De discussie in de onderhandelingen spitst zich toe op twee hoofdonderwerpen: 

1. Hoeveel loonruimte is er? 

2. Wat betekent de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli a.s. voor de cao? 

 

Loonontwikkeling 

De bonden willen conform het FNV-brede beleid voor de nieuwe cao een loonsverhoging van 

3%, plus een verhoging van 0,8%, met terugwerkende kracht per 1 januari 2015, wegens de 

vrijval van pensioenpremie. Dit vinden wij niet realistisch. 

 

In het onderhandelingsakkoord 2014 is afgesproken dat het loon met terugwerkende kracht per 

1 januari 2015 verhoogd wordt met een surplus op de al per 1 augustus jl. toegekende 1,2%. In 

het pensioenakkoord is afgesproken dat de vrijval van pensioenpremie besteed wordt aan 

loonontwikkeling.  

De laatste indicatie van de beschikbare loonruimte is niet, zoals verwacht, 1,5% maar ten hoogste 

1,1%. De  0,8% vrijval van pensioenpremie valt als gevolg van daaruit voortvloeiende 

aanpassingen in de bekostiging ook lager uit. Dit alles tezamen leidt tot een maximale 

loonsverhoging van ongeveer 0,2% als surplus op de al toegekende 1,2%. Op de beschikbare 

loonruimte voor 2016 hebben we nog geen enkel zicht. 

Aangezien de ideeën van de bonden en de VO-raad ver uit elkaar liggen, lijkt het vrijwel 

onmogelijk om op dit punt op korte termijn tot overeenstemming te komen. 
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Wet Werk en Zekerheid 

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid, per 1 juli aanstaande, leidt in de cao-

onderhandelingen tot een aantal, soms principiële, discussies. 

 

Werkloosheidswet (WW) 

De werkloosheidsuitkering is het minst lastige discussiepunt. Een akkoord hierover lijkt mogelijk. 

De onderhandelaars voeren een constructief gesprek over het verkorten van de duur van het 

nawettelijke deel van de werkloosheidsuitkering en de jaarlijkse verlaging van de uitkeringen 

gedurende die periode. Zo dalen de kosten voor de werkgever in de aanvullende uitkeringsfase. 

Daar staat dan een extra investering bij aanvang van de werkloosheid tegenover. Zo’n extra 

investering stimuleert de werknemer om actief te zoeken naar een arbeidsplaats. 

Flexibele arbeid 

Vanaf 1 juli 2015 mag een werkgever maximaal drie tijdelijke contracten overeenkomen met een 

werknemer, in een periode van maximaal twee jaar. Daarna is het contract automatisch voor 

onbepaalde tijd. Dit heeft grote gevolgen voor het voortgezet onderwijs. Scholen hebben voor 

vervanging, projectformatie of onbevoegd lesgeven soms meer dan drie tijdelijke contracten of 

meer dan twee jaar nodig. De VO-raad wil daarom in de cao opnemen dat scholen gebruik 

kunnen maken van de afwijkingsmogelijkheden in de WWZ, om in geval van onbevoegdheid 

en/of vervanging meer dan drie tijdelijke contracten in twee jaar te kunnen aanbieden. De 

bonden willen hierover geen afspraken maken, behalve wellicht voor onbevoegde docenten.  

 

Ontslagrecht 

Met ingang van 1 juli 2015 moet voor elk ontslag een preventieve toetsing plaatsvinden. 

Afhankelijk van de grond voor het ontslag, geschiedt deze toetsing door de kantonrechter of het 

UWV. Als er sprake is van een economische grond, bijvoorbeeld door krimp van het aantal 

leerlingen, is voorafgaand aan het ontslag een vergunning van het UWV nodig.  

De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om in de cao afspraken te maken over het instellen van een 

ontslagcommissie. De VO-raad ziet weinig nut in een speciale ontslagcommissie, nog afgezien 

van de instandhoudingskosten, die de sector zelf moet opbrengen. Normalisatie van de 

arbeidsverhoudingen betekent volgens ons dat de sector aansluit bij het UWV. De bonden zijn 

juist groot voorstander van zo’n commissie. Hier ligt dus opnieuw een knelpunt. 

 

Beëindigen van verlengd tijdelijk dienstverband 

Voor het beëindigen van een verlengd tijdelijk dienstverband volstaat momenteel, op grond van 

artikel 10.a.1 lid 4 CAO VO, een schriftelijke opzegging. De nieuwe WWZ schrijft echter voor 

dat – indien de werknemer niet instemt met de opzegging – aan de kantonrechter moet worden 

gevraagd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Voor een tijdelijke aanstelling vindt de VO-

raad dit absurd. Het voorstel is om aan te sluiten bij de aanzegverplichting. Werkgevers zijn sinds 
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1 januari 2015 toch al verplicht om maximaal één maand voor de beëindiging de werknemer 

schriftelijk op de hoogte te stellen of het tijdelijk dienstverband stopt, of onder welke 

voorwaarden het wordt voortgezet. 

 

Overige onderwerpen 

Wij hebben u eerder aangekondigd, dat wij na de ingrijpende veranderingen in de CAO VO 

2014-2015 dit jaar geen afspraken willen maken met grote gevolgen voor de schoolorganisatie per 

1 augustus aanstaande. Wel streven wij onder meer naar het loslaten van de maximale termijn van 

vier jaar voor het sparen van het persoonlijk budget en willen we de automatische periodiek van 

tafel. 

 

De in deze brief beschreven stand van zaken maakt duidelijk dat er nog heel veel moet gebeuren, 

wil er vóór 1 april een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs liggen. Partijen gaan eind maart 

nog met elkaar om de tafel om te bezien of een resultaat haalbaar is. Mocht dit niet lukken, dan 

zullen we moeten overwegen of we de bestaande cao moeten opzeggen dan wel verlengen. 

 

Eind maart zullen wij u informeren over de uitkomst van de onderhandelingen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Paul Rosenmöller 

Voorzitter VO-raad 

 

 

 


