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Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017  
 
LET OP: DE INHOUD IS ONDER VOORBEHOUD; BESTUUR EN LEDEN VAN CAO-

PARTIJEN MOETEN NOG GOEDKEUREN!  
 
Looptijd: 1 juli 2016 – 1 oktober 2017  
Loon: Uitvoering loonruimteakkoord  
- Alle schalen worden opgehoogd met 3,0% naast de al eerder geadviseerde 2,05%.  

- In juli een eenmalige uitkering ter hoogte van de loonsverhoging voor de periode januari-

juni 2016 van 3%, omdat de loonsverhoging pas per 1 juli 2016 ingaat. Naar rato voor de 
werknemers die in periode een gedeelte hebben gewerkt.  
- In april 2017 een eenmalige uitkering van € 500 naar rato van de betrekkingsomvang.  

 
Ontslag en sociale zekerheid  
Bij vroegtijdig signaleren van formatieve problemen, zal de mogelijkheid in de CAO VO 
worden opgenomen op voorhand met de bonden een plan van aanpak overeen te komen (in 
het kader van de 4-jaarscyclus met het formatieplan). Daarin worden afspraken gemaakt 
over mogelijkheden voor probleemoplossing zonder gedwongen ontslag. Voor eventueel 
resterend gedwongen ontslag kan dan alsnog een maximaal 1 jaar durend sociaal plan 
worden afgesproken. Wordt niet deze handelswijze gekozen, dan gelden de huidige 
bepalingen uit het Sociaal Statuut.  
Sociale zekerheid voor het bijzonder onderwijs:  
CAO zal verkorting van de duur van de WW door de WWZ repareren en weer maximaal 38 
maanden laten bedragen, ook ten aanzien van duur en opbouw WGA.  
Blijvend aanvullende WW:  
- eerste 6 maanden WW: aanvulling tot 75% laatst verdiende loon  

- daaropvolgende 18 maanden WW: aanvulling tot 70% laatst verdiende loon  

- recht op reparatie na die eerste 24 maanden: ook daarop aanvulling tot 70% laatst 

verdiende loon (met een maximering op het bedrag van einde schaal 12/LD)  
 
Blijvend aansluitende WW:  
- Referte-eis van minimaal 5 jaar werken in het onderwijs voordat uitbetaling kan 

plaatsvinden, wel opbouw over die 5 jaar.  

- Opbouw bedraagt een maand per gewerkt jaar  

- Maximaal 34 maanden aansluitende uitkering  

- Hoogte bedraagt maximaal 70% laatstverdiende loon met maximering op bedrag einde 

schaal 11/LC  

- Wanneer werknemer wordt ontslagen vanaf 10 jaar voor AOW-gerechtigde leeftijd en zijn 

aansluitende uitkering eindigt voor AOW-gerechtigde leeftijd, ontvangt de werknemer een 
extra aansluitende uitkering van maximaal 70% van zijn laatst verdiende loon tot die AOW-
leeftijd, met maximering op 130% van minimumloon. Werknemer moet wel minimaal 15 jaar 
in het onderwijs hebben gewerkt.  

- Werknemerspremie gedurende looptijd van deze cao VO: 0%  

- Ook zal er blijvend recht zijn op loonsuppletie na afloop van de aansluitende uitkering door 

een nieuwe dienstbetrekking voor een lager loon. De loonsuppletie omvat het verschil tussen 
het loon uit de nieuwe dienstbetrekking en het laatstverdiende loon, waarbij een maximum 
wordt gehanteerd van 70% van het einde van schaal 11/LC.  
 
Totale publieke en private WW daarmee: maximaal 72 maanden  
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Sociale zekerheid voor het openbaar onderwijs:  
De WOVO zoals die thans geldt, zal voor het openbaar onderwijs blijven gelden. Ook voor 
het openbaar onderwijs geldt de verkorting van de WW-duur (vanuit de WWZ) van 38 
maanden naar uiteindelijk 24 maanden. Ook voor het openbaar onderwijs zal de aanvullende 
uitkering er als volgt uitzien:  
- eerste 6 maanden WW: aanvulling tot 75% laatst verdiende loon  

- daaropvolgende 18 maanden WW: aanvulling tot 70% laatst verdiende loon  

- recht op reparatie na die eerste 24 maanden: ook daarop aanvulling tot 70% laatst 

verdiende loon (met een maximering op het bedrag van einde schaal 12/LD)  
 
De aansluitende uitkering zal tevens worden aangepast naar de AOW-gerechtigde leeftijd in 
plaats van de nu vastgelegde 65-jarige leeftijd. Bijlage 10B artikel 6 zal daartoe worden 
aangepast.  
Overgangsrecht sociale zekerheid:  
- ingegane uitkeringsrechten blijven onaangetast. Einddatum van lopende uitkering wordt 
verlegd van 65-jarige leeftijd naar AOW-gerechtigde leeftijd.  

- bij vaststellingsovereenkomsten afgesloten uiterlijk op 1 juli 2016 tussen werknemer en 

werkgever voor ontslag tussen 1 juli en 31 december 2016 kan afgesproken worden de 
huidige WOVO te laten gelden.  

- Werknemers in het bijzonder onderwijs die met ontslag gaan op of na 1 juli 2016 kunnen 
gedurende 5 jaar kiezen voor het socialezekerheidsstelsel dat geldt voor het openbaar 
onderwijs. Er zal dan geen transitievergoeding gelden en ontslag zal plaatsvinden via de 
vaststellingsovereenkomst. De precieze uitwerking in de cao VO zal duidelijkheid geven hoe 
dit toegepast dient te worden.  
 
Persoonlijk budget  
Het basisbudget kan worden ingezet voor verlof ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. In 
plaats van dat dit budget voor maximaal 4 jaar gespaard kan worden, zal die maximering 
vervallen. Wordt er na 4 jaar doorgespaard, dan vervalt het budget van het eerste jaar en 
wordt omgezet in een geldbedrag dat kan worden uitbetaald.  
Voor het einde van het dienstverband dient het budget te zijn opgenomen. Is de werknemer 
daartoe niet in staat, dan kan het worden uitbetaald.  
Het standaardkarakter van hoofdstuk 7 zal vervallen. Dit houdt in dat er ten gunste van de 
werknemer van kan worden afgeweken.  
Beroepscommissie bijzonder onderwijs  
Er zal één landelijke commissie komen die nog kan oordelen over:  
- disciplinaire maatregelen, anders dan ontslag  

- schorsing  

- (in)direct onthouden van promotie  

- overplaatsing  

- eenmalige inhouding periodieke verhoging.  

 
Technische en tekstuele wijzigingen  
- de opzeggingsbepaling bij verlengd tijdelijke dienstverbanden wordt verwijderd en daarvoor 

komt in de plaats de aanzegplicht. (slechts bijzonder onderwijs)  

- professionaliseringsbudget blijft 83 uur naar rato van de betrekkingsomvang. Tekstueel zal 

dit in de nieuwe CAO VO worden verduidelijkt.  

- Nieuwe wetgeving, zoals ter zake de Wet arbeid en zorg en de WWZ zullen in de CAO VO 

worden geïmplementeerd.  
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Overgangsrecht benoeming op onbevoegdheid in het bijzonder onderwijs  
Voor het bijzonder onderwijs zal er voor de benoemingen op grond van onbevoegdheid 
worden afgeweken van de ketenbepaling uit de WWZ. De huidige cao-bepaling van 
maximaal 4 jaar zal blijven bestaan tot 1 oktober 2017. Alle overeenkomsten die zijn 
aangegaan voor 1 oktober 2017 vallen onder dit overgangsrecht.  
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 


