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Webinar - programma

1. Inleiding

2. Toelichting op het 

onderhandelaarsakkoord

3. Ruimte voor vragen



Inleiding

1. Doel van het webinar

2. Samenhang Onderwijsakkoord met onderhandelaarsakkoord CAO PO

3. Advies Arbeidsvoorwaardencommissie en besluit van het Bestuur van 

de PO-Raad

4. Ledenraadpleging van donderdag 28 april tot en met zondag 15 mei



Onderhandelaarsakkoord

1. Nieuwe beloningsafspraken voor het primair onderwijs

2. Omzetting naar nieuwe salarisschalen voor huidige 

werknemers

3. Specifieke situaties

4. Bekostiging
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Achtergrond: de loonkloof

De 
loonkloof 
is niet 
gelijk 
verdeeld.



Nieuwe beloningsafspraken:

Per 1 januari 2022, voor alle medewerkers in het PO:

• Nieuwe salaristabellen, gelijk aan de salaristabellen in het VO;
• Uitgangspunt is huidige functies, huidige zwaarte
• Huidig schaalnummer komt overeen met de schaalnummers VO
• Leraren: L10->LB; L11->LC; L12->LD
• Benamingen zoals nu bekend (L, D, A, OOP)

• Eindejaarsuitkering structureel van 6,3% naar 8,33%;
• Uitkering van de dag van de leraar vervalt (cf VO);
• Bindingstoelagen zoals die gelden in het VO.



Beloningsafspraken: 
bindingstoelage zoals in VO

• Voor OOP-ers in de hoogste trede van schaal 9 € 263,94 bruto;
• Voor leraren in de hoogste trede van hun schaal € 1591,09 bruto;
• Voor (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van schaal 12 € 

1591,09 bruto
• Voor directeuren en adjunct-directeuren in de schalen 13 en 

hoger: in de hoogste trede van hun schaal is de bindingstoelage cf
VO € 263,94



Extra beloningsafspraken: 
(adjunct-)directeuren

• Schrappen van voorbeeldfunctie D11

• Onderzoek naar werking FuWa

• FuwaPO = FuwaVO?

• Nieuwe voorbeeldfuncties

• Hogere bindingstoelage dan in VO
• Arbeidsmarkttoelage directie

• Keuze welke directiefuncties, functiebeschrijving is aan werkgever
• CAO en/of sociale partners bepalen de zwaarte niet



Extra beloningsafspraken
(adjunct-)directeuren

• Bindingstoelage
• Voor (adjunct-)directeuren in schaal 10 en 11: in de hoogste 

trede bindingstoelage € 1591,09;
• Arbeidsmarkttoelage Directie per jaar

• D11, D12: €2.400,
• D13: €1.200;

• Arbeidsmarkttoelage Directie per jaar
• A10, A11: €1.600, 
• A12: €800;

• Arbeidsmarkttoelagen voor 5 jaar.



Beloningsafspraken:
Overige punten

• Voor OOP-ers geldt met ingang van 2022: een verhoging van de 
nominale eindejaarsuitkering met € 275 bruto 
• (dit gaat ook in VO gelden).

• Uitvoering van onderzoek naar de werking van Fuwa-PO voor de 
functies van (adjunct-)directeuren en OOP.



Omzetting naar nieuwe 
salarisschalen

Bij het bepalen van de trede in de nieuwe schaal worden de volgende 
stappen doorlopen:

• Neem het huidige salarisbedrag (voltijds);
• Plus 0,8% daarvan (huidige maandloon);
• Plus 2% van het maandloon;
• Zoek dan het naasthogere bedrag in de nieuwe schaal. Dat is de nieuwe 

trede.

In de bijlage van het akkoord zijn alle nieuwe salaristabellen opgenomen

(plus een conversietabel).



Omzetting naar nieuwe 
salarisschalen: 2022

Voorbeelden:
L10-trede 11: 3746 (x12+vak+6,3%+200+periodiek) 52.240
LB-trede 10: 3935 (x12+vak+8,33%+periodiek) 56.123

190 3.900 (7%)

D12-trede 6: 4215 ( ) 58.830
D12-trede 8: 4411 ( + arbmtoelage) 65.738

200 6.900 (12%)

OOP5-trede 8: 2386 ( ) 34.524
OOP5-trede 8: 2452 ( + 275 ) 36.047

66 1.500 (4%)
Grote verschillen tussen én binnen categorieën en schalen



Bekostiging

Bekostiging:
500 mio
419 mio
35 mio (2024)
16,5 mio (VSO-D)
-/- 7 mio (VO)

Kosten:
Loonkloof
Directie
OOP
-/- Dag van de leraar
Salarisverhoging tijdelijke NPO-mensen (2022)



Bijzondere situaties

• VSO-D toelage vervalt
• Ook als de toelage hoger uitviel dan het nieuwe VO-salaris
• Maar, we gaan niet terugvorderen over begin 2022

• Voor directeuren met een garantietoelage geldt:
• De garantietoelage wordt alleen verminderd met het hogere salaris
• Niet met de hogere eindejaarsuitkering, bindingstoelage of 

arbeidsmarkttoelage



Ruimte
voor
vragen


