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Inleiding
Op de volgende pagina’s treft u veel gestelde vragen en antwoorden aan over het
onderhandelaarsakkoord Primair Onderwijs wat op 27 april 2016 is gesloten. In de
inhoudsopgave vindt u de onderwerpen die via de veel gestelde vragen worden behandeld, deze
zijn geordend naar de structuur van het onderhandelaarsakkoord.
In deze versie van 27 mei zijn een aantal nieuwe vragen en antwoorden opgenomen naar
aanleiding van vragen van leden. Ook vragen over de financiële onderbouwing zijn opgenomen.
Heeft u vragen die niet in dit document terug te vinden zijn?
Neem dan contact op met de helpdesk van de PO-Raad: helpdesk@poraad.nl
De webinar, de presentatie die is gegeven bij bijeenkomsten, informatie over de workshop
vervangingsbeleid en aanvullende documenten zijn is terug te vinden op:
https://www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/cao-po/onderhandelaarsakkoord-cao-po2016-2017
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1. Informatievoorziening en procedures
Waardoor heeft het zo lang geduurd om een nieuwe CAO tot stand te brengen en is er pas een
akkoord zo laat in het schooljaar?
Inzet van de PO-Raad was om al veel eerder tot een akkoord te komen. Het was niet gemakkelijk om
een akkoord te sluiten vanwege de invoering van de wet werk en zekerheid, WWZ, die landelijk voor
alle sectoren is vastgesteld. Op deze wetgeving hebben sociale partners geen invloed. In mei 2015
hebben partijen geconstateerd dat op dat moment geen cao-akkoord te bereiken was, daardoor liep
de cao een jaar door. Daardoor konden schoolbesturen gebruik maken van het jaar overgangsrecht
van de WWZ. Dit overgangsrecht loopt af op 1 juli 2016. Het onderhandelaarsakkoord van 27 april
2016 is het resultaat van onderhandelingen onder deze moeilijke omstandigheden. In de afspraken in
het onderhandelaarsakkoord is gebruik gemaakt van mogelijkheden binnen de WWZ om de
regelingen te verruimen. Daarmee wordt bereikt dat de veel strakkere werking van de WWZ, iets
wordt verruimd. Dit draagt eraan bij dat bijzondere scholen iets meer mogelijkheden hebben om
vervangingen te organiseren met tijdelijke contracten dan zonder die verruiming. Deze verruiming
laat onverlet dat vervangen niet meer kan met vele korte tijdelijke contracten zoals we dat gewend
waren.
Waar kan is meer informatie te vinden over hoe de CAO tot stand komt en welke rechten en
plichten de verschillende partijen hebben?
Informatie over hoe het proces van het afsluiten van een cao in zijn werk gaat is te vinden via:
https://www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/cao-po/onderhandelingen-nieuwe-cao

2. Financiële gevolgen
Hoe zit de dekking van de 3,8% loonsverhoging in elkaar?
Vanuit het loonruimteakkoord (zie: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/praktischeinformatie-over-loonruimteakkoord) is overeengekomen dat per 2016 de lonen met 5,05% zouden
worden opgehoogd. Per 1 september 2015 zijn de salarissen al toegenomen met 1,25% (zie:
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-raad-maakt-afspraken-metonderwijsvakbonden-cnvo-fvov-en-avs) Deze 1,25% is nu ook verwerkt in het
onderhandelaarsakkoord, tezamen met de overige 3,8%).
Kosten loonruimteakkoord
1,25% structureel per 1/9/2015
1,60% structureel per 1/1/2016
1,40% structureel per 1/1/2016
€ 500 eenmalig 2015

2015
0,42%

Totaal
0,8 structureel a.g.v. witteveen II

1,40%
0,80%
2,20%

2016
1,25%
1,60%
1,40%

0,98%

4,25%
0,80%
5,05%

Dekking loonruimteakkoord
Aanvullende kabinetsbijdrage 2015
Aanvullende bijdrage
Kabinetsbijdrage 2016
contractloonontwikkeling
pensioenontwikkeling
ABP-premievrijval overige ontwikkelingen
ABP-premievrijval 2016
Vrijval VUT-premie
Totaal
0,8 structureel a.g.v. witteveen II

2015
1,00%
0,18%

2016
1,00%
0,18%
1,60%
0,36%
0,14%
1,00%

0,20%
1,38%
0,80%
2,20%

4,28%
0,80%
5,05%

Is de loonsverhoging die is afgesproken wel gedekt met extra financiering? Eerder werd gezegd dat
de daling van de ABP premie daarop zou worden ingezet, maar die daalt minder dan verwacht.
Het dekkend krijgen van de hele loonparagraaf was een stevige opgave. In de dekking van het
loonruimte-akkoord zaten op voorhand al enkele kleine gaten en er zijn gaten bijgekomen doordat
de pensioenpremie op 1 januari 2016 minder daalde dan voorzien en doordat er alsnog een
herstelopslag kwam per 1 april 2016. Toch is die dekking gelukt. Doordat de cao ver doorloopt in
2017, was het mogelijk een deel van de financiële ruimte van het referentiemodel 2017 te gebruiken
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voor de dekking. Want er is nu eenmaal een referentiemodel waarmee het kabinet jaarlijks de ruimte
aangeeft voor inkomensontwikkeling en premielastenstijging. Natuurlijk is de kabinetsbijdrage op
basis van dat referentiemodel voor 2017 nog onbekend, maar gerekend is met een lage bijdrage (1%
voor het hele jaar voor loonsverhoging en premiestijging) en dat is een voorzichtige aanname. Met
die bescheiden geschatte bijdrage van 2017 zijn de gaten gedekt. Zie ook dit artikel:
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/dekking-loonparagraaf-onderhandelaarsakkoord
Welke kosten zijn er te verwachten de komende jaren?
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten van de loonparagraaf
2016
Loonsverhoging 2016

3,80%

eenmalige uitkering 2017 (€ 500)
kosten herstelopslag ABP

2017 structureel
3,80%

3,80%

1,00%
0,35%

0,45%

LRA-gat 2015

0,45%
0,18%

kosten verhoging scholingsbudget
schoolleiders

0,03%

0,10%

0,10%

totale kosten

4,18%

5,35%

4,53%

In de tabel zijn de kosten voor de verschillende jaren van de cao weergegeven, met na 2017 ook een
beeld van de structurele effecten. De kosten zijn hierin weergegeven als percentage van de
loonkosten.
Voor 2016 en de jaren erna zijn de kosten van de loonsverhoging van 3,8% opgenomen. Dit is de
combinatie van de verhoging per 1 juli 2016 en de kosten van de eenmalige uitkering in juli 2016 (die
praktisch kan worden gezien als terugwerkende kracht van 3,8% vanaf 1 januari). Ook is te zien dat
de € 500 eenmalig in april 2017 alleen voor 2017 kosten met zich brengt. In de dekking voor de
salarisverhoging in 2015 van het Loonruimte-akkoord zit een gat van 0,18%. Dit kwam conform
afspraken voor rekening van werkgevers. In deze onderhandeling hebben we het structurele gat
willen dekken. Daarom is deze 0,18% opgenomen als kostenpost in het structurele beeld. In de tabel
zijn ook de kosten van de herstelopslag op de pensioenpremie opgenomen. Dit is gedaan omdat wij
ook die kosten willen dekken in dit akkoord. Voor 0,35% zijn deze gedekt in 2016 (zie de
dekkingstabel hieronder) maar voor 2017 en verder moeten wij deze in de sector oplossen. Vandaar
dat zij hier als kostenpost zijn opgenomen.
In totaal zijn de structurele kosten van dit akkoord 4,53%.
Hoe zit het met het verschil tussen de dekking van het loonruimteakkoord en de feitelijke dekking
voor de totale kosten?


De ophoging van de lumpsum vanuit het loonruimteakkoord bedraagt 2,96%, te weten de
optelsom van de aanvullende kabinetsbijdrage van 1% per 2015 +1,96% vanuit de
kabinetsbijdrage per 2016



In de regeling bekostiging 2015-2016 (zie: https://www.poraad.nl/nieuws-enachtergronden/personele-bekostiging-po-2015-2016-aangepast was de 1% aanvullende
kabinetsbijdrage al verwerkt. In verband met een terugwerkende kracht berekening, de
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kabinetsbijdrage kwam immers vrij per 1 januari 2015 en een heel jaar moest uitgekeerd worden
in de laatste 5 maanden van 2015, kwam dit percentage uiteindelijk neer op 2,89%. Per 1 januari
2016 zou dit bedrag eigenlijk teruggebracht moeten worden naar 1%, maar gegeven de uitkering
van de kabinetsbijdrage per 1 januari 2016 van 2,04% is dat niet nodig (zie schema. In bijgaand
artikel wordt één en ander nader toegelicht. https://www.poraad.nl/nieuws-enachtergronden/toelichting-op-wijzigingen-in-de-personele-bekostiging-2015-2016-en-de ).
3,04%
2,89%
gedeelte jan - juli 2015

kabinetsbijdrage 2016 à 2,04%

uitgekeerd in personele
bekostiging 2015-16

1%
aanvullende kabinetsbijdrage 1%

1-1-2015



1-8-2015

1-1-2016

1-8-2016

Jaarlijks wordt de personele bekostiging geïndexeerd op basis van de referentiesystematiek (op
basis van kalenderjaar). Voor 2016 is deze vastgesteld op 2,04%. Hiervan is 1,96% meegenomen
in het loonruimteakkoord. In de regeling bekostiging 2016-2017 is dit percentage nu ook
verwerkt (zie https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/regeling-personele-bekostiging2016-2017-bekend )
referentiemodel 2016
contractloonontwikkeling
pensioenontwikkeling
overige sociale werkgeverslasten
totaal
meegenomen in loonruimteovereenkomst

1,60%
0,36%
0,09%
2,04%
1,96%



Ergo: op dit moment is dus 2,89% van de in totaal 2,96% verwerkt in de lumpsum. Eén ander is al
verwerkt in de regeling bekostiging 2015-2016. Dit zou per 1-1-2016 opgehoogd moeten worden
naar 3,04%, waarbij 2,96% betrekking heeft op de salarisverhoging. In de regeling bekostiging
2016-2017 is dit al wel volledig verwerkt. De regeling bekostiging 2015-2016 zal voor de periode
januari – juli hier nog wat verhoogd worden (ca. 0,1%). Dit zal plaatsvinden bij de definitieve
vaststelling van de personele bekostiging 2015-2016 (september 2016)



In het loonruimteakkoord werd uitgegaan van een pensioenpremiedaling, naast een
premiedaling van 1,14% per 1-1-2016 ook de 0,8% pensioenpremiedaling per 1-1-2015. Deze
structurele kostendaling is nu dus, conform het loonruimteakkoord, ingezet als dekking voor de
loonparagraaf van de cao. Zoals hiervoor al is aangegeven zijn de effecten van de
pensioenpremiedalingen wat minder gunstig dan voorzien ten tijde van het loonruimteakkoord.
De 0,8% premiedaling per 1-1-2015 komt effectief neer op 0,72% en de 1,14% premiedaling per
1-1-16 komt neer op een loonruimte van 1,06%. Een verschil dus van 0,16% minder
pensioenpremiedaling. Met deze lagere dekking (1.94%-0,16% = 1.78%) is rekening gehouden in
de dekking van de loonparagraaf van het onderhandelaarsakkoord. In de dekking van de cao
afspraken wordt uiteindelijk ook rekening gehouden met een premiedaling van 1,78%.



In het loonruimteakkoord is vastgesteld dat schoolbesturen 0,18% van de loonsverhoging voor
hun rekening moesten nemen. Schoolbesturen hebben hiermee ook voor verdere jaren rekening
mee gehouden. In de dekking van dit akkoord is dit structureel wel gedekt.

Het kabinet heeft op dit moment 2,89% van haar verplichting van 2,96% al verwerkt in de lumpsum.
Er vindt voor 2016 dus nog slechts een beperkte verhoging van de lumpsum plaats (circa oktober
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2016) in het kader van salarisstijging van 3,8% per 1 januari 2016. De dekking voor de 3,8% hadden
de schoolbesturen dus al per 1 januari 2016 grotendeels binnen.

3. Inhoud van de CAO
3.1 Algemeen
Wat is de looptijd van deze CAO?
De nieuwe CAO PO geldt van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. Overwogen is om een langer lopende
cao overeen te komen, maar gezien de onbekendheid van de financiële ruimte in 2017 is voor deze
einddatum gekozen.
Artikel 1.6 van de cao zal worden gewijzigd: als één van de partijen de cao opzegt, zal de cao
maximaal twee jaar doorlopen. Het huidige artikel 1.6 bepaalt dat de cao oneindig doorloopt na
opzegging.
Is in deze CAO voorzien in een salarisverhoging?
Ja, per 1 juli 2016 worden de salarissen met 3,8% verhoogd. Ook krijgen medewerkers een eenmalig
bedrag met terugwerkende kracht per 1/1/2016. Met de loonsverhoging van 1,25% per 1/9/2015 is
dit de 5,05% die in het loonruimte akkoord is afgesproken.
Daarnaast ontvangen werknemers per 1 april 2017 een eenmalige uitkering van € 500 naar rato.
Geldt de loonsverhoging ook voor het OOP?
Ja, de loonsverhoging geldt voor zowel OP als OOP. Voor alle functiecategorieën (ook directie en
andere leidinggevenden).
Hoe zit het met de eenmalige uitkering van juli 2016?
Praktisch gezien is dit een loonsverhoging van 3,8% die met terugwerkende kracht ingaat per 1
januari 2016. De loonsverhoging wordt uitgekeerd in de vorm van een eenmalige uitkering. Deze
eenmalige uitkering wordt ook toegekend aan werknemers die in de periode tussen 1 januari tot en
met 30 juni 2016 op enig moment in dienst waren of in dienst zijn geweest. Naar rato van de periode
en de wtf van de periode(s) dat deze (oud)werknemers in dienst waren. Kortom, alsof het
terugwerkende kracht betreft.
Geldt de eenmalige uitkering ook voor vervangers die in dienst zijn geweest?
Ja, dit geldt ook vervangers die in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2016 in dienst waren.
Uitzendkrachten ontvangen deze eenmalige uitkering niet.
Hoe zit het met de eenmalige uitkering van 1 april 2017?
De eenmalige uitkering van 1 april 2017 kent een opbouwsystematiek. De opbouw wordt
vergelijkbaar met de opbouwsystematiek zoals die wordt toegepast op de uitkering op ‘De Dag van
de Leraar’. Er wordt dus niet gewerkt met een peildatum. Deze opbouw vindt plaats over januari
/februari / maart / april van 2017. Deze uitkering is uiteraard naar rato van de WTF.
De regeling die in het akkoord is overeengekomen ter verruiming van de WWZ is vooral gericht op
vervanging en wellicht iets breder te interpreteren dan ziektevervanging. Andere tijdelijke
uitbreidingen vallen hier niet onder terwijl daar wel ‘tijdelijke mensen’ voor ingezet moeten
worden. Deze regeling levert veel administratieve last en risico’s op, kan dat niet anders?
Dit is inderdaad een onopgelost probleem. We hebben de bonden aan alle kanten voorgehouden dat
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meer flexibiliteit nodig is. Het is ons op lang niet alle punten gelukt dat ook te bereiken. De
verruiming van de ketenbepaling van 3 naar 6 geldt alleen voor vervangingen en dus niet voor alle
tijdelijke contracten. En we hebben het niet voor elkaar gekregen de gronden voor een tijdelijk
contract te schrappen. Hierdoor ontstaan inderdaad dit soort knelpunten met alle consequenties van
dien. Bij de in de cao afgesproken evaluatie van het werken met de WWZ zal dit zeker meegenomen
worden, maar tot die tijd zullen besturen en schoolleiders met deze afspraken moeten werken.
In het onderhandelaarsakkoord staan open einden met betrekking tot besluiten van de besturen
van het Participatiefonds en Vervangingsfonds. In het bestuur van deze twee fondsen zitten
dezelfde partijen die ook aan de cao tafel zitten. Was het niet mogelijk om hierover vooraf tot
overeenstemming te komen?
We begrijpen deze zorg over de open einden. Die zorg delen we ook en daarom hebben we in het
akkoord stevige adviezen gegeven aan het bestuur van VF en PF. Een eerste gesprek is al gevoerd
door mensen van de cao tafel en bestuur en bureau van PF/VF. Er is inderdaad overlap tussen de
cao-tafel en de besturen van beide fondsen en tijdens dit gesprek bleek ook dat we wel enig
vertrouwen kunnen hebben dat deze adviezen worden overgenomen en verwerkt in de reglementen.
Daar valt of staat tenslotte ook de werking van de cao-afspraken mee. Mochten onverhoopt en
onverwacht VF of PF besluiten nemen die afwijken van de gegeven adviezen, dan ontstaat wat ons
betreft een nieuwe situatie. Waarschijnlijker is dat de adviezen worden overgenomen, en dat het
reglement per 1 augustus wordt aangepast. Wellicht dat de aanpassing van systemen enige tijd nodig
heeft en er dus met terugwerkende kracht moet worden gewerkt.
Wat is het alternatieve scenario als we geen cao akkoord afsluiten?
Loonparagraaf: we zouden natuurlijk kunnen zeggen dat we de lonen dan niet verhogen.
Maatschappelijk/politieke druk zou behoorlijk worden opgevoerd. Politiek zou kunnen besluiten de
toegekende extra middelen alsnog te korten op de lumpsum. Schoolbesturen die ook VO-scholen
hebben, zullen als eerste gaan wiebelen op hun stoel, vervolgens de openbare besturen die eigenlijk
weinig reden hebben om de loonsverhoging niet toe te passen. Een meer dan lastige situatie voor de
sector, want velen vinden dat na jaren nullijn de mensen in het PO best een mooie salarisverbetering
verdienen.
Verruiming ketenbepaling: bij geen akkoord zou de ketenregeling helemaal niet verruimd zijn. Ook
niet voor vervangingen van leraren. Dan zou voor alle contracten gelden drie contracten. En ook bij
geen akkoord zou de situatie zo zijn dat voor andere tijdelijke werkzaamheden dan vervanging, een
apart contract zou moeten worden gegeven.
PF en VF: beide fondsen zouden in dat geval dan zelf moeten besluiten wat wel en niet wordt
vergoed. Zonder dit akkoord zou het zeer moeilijk zijn instemming te krijgen van de
werknemersvertegenwoordigers bij enige reglementswijziging. Min-max-contracten, langere
tijdelijke contracten voor meerdere vervangingen, vaste contracten, deze komen dan allemaal niet
voor vergoeding in aanmerking.
Transitievergoeding: zonder cao-akkoord geen verkorting van de ontslagtermijn, geen versobering
van de uitkeringen, alleen volledige betaling van de transitievergoeding. Over tien jaar zouden we
een beetje gaan profiteren van het uitblijven van reparatie van de inkorting van de WW-rechten.
Verschil openbaar en bijzonder: ook zonder cao zal het verschil tussen openbaar en bijzonder
vergroten door de werking van de WWZ.
Kortom, niemand wordt erg blij van dit cao-akkoord. Modernisering van onze veel te fijnmazig
geregelde arbeidsvoorwaarden is geheel uitgebleven. Wat het akkoord doet, is het beperken van de
schade. Zonder akkoord zijn we verder van huis.
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3.2 Verschil in afspraken openbaar en bijzonder onderwijs
Gelden de regelingen uit de WWZ ook voor het openbaar onderwijs?
Nee, werknemers in het openbaar onderwijs vallen onder het ambtenarenrecht en niet onder de
WWZ, tenzij de school valt onder een samenwerkingsbestuur (een bestuur dat het bevoegd gezag
vormt van zowel bijzondere als openbare scholen). Voor het openbaar onderwijs geldt dat de
ketenbepaling zoals deze is opgenomen in de huidige cao van toepassing blijft; onbeperkte aantallen
tijdelijke contracten binnen drie jaar blijven mogelijk en er is geen sprake van een
transitievergoeding bij ontslag. Openbare schoolbesturen worden dus niet door deze cao aan de
regels van de WWZ gebonden.
Wat zijn de verschillende afspraken die er zijn gemaakt voor bijzonder en openbaar onderwijs?
In de tabel op de volgende pagina worden de verschillende paragrafen uit het
onderhandelaarsakkoord voor het openbaar en bijzonder onderwijs systematisch weergegeven.
NB: een samenwerkingsbestuur valt onder de afspraken voor het bijzonder onderwijs. Een
schoolbestuur dat zowel openbare als bijzondere scholen in stand houdt, valt onder het burgerlijk
wetboek. Op rechtspositie van alle werknemers die in dienst zijn bij een samenwerkingsbestuur
zijn de regels van het arbeidsrecht, en dus de WWZ van toepassing.
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Afspraken geldig voor openbaar en bijzonder onderwijs
Paragraaf 1 Looptijd en loonontwikkeling
Paragraaf 7 Participatiewet
Paragraaf 8 Overplaatsingsbepalingen
Paragraaf 9 Arbeidsmarkt- en GOVAK- middelen
Paragraaf 10 Overige onderwerpen
Afspraken voor bijzonder onderwijs
Paragraaf 3 Afspraken rondom ketenbepaling
en vervanging

Toelichting:
Voor vervanging wordt een ruimere
ketenregeling voor vervanging
overeengekomen (maximaal zes contracten in
maximaal drie jaar).
En er zijn nieuwe contractvormen in de cao
mogelijk gemaakt, dit zijn het ‘min-maxcontract’ en het ‘bindingscontract’.
Paragraaf 4 Afspraken rondom ontslagroutes
Toelichting:
Ontslag wordt mogelijk in februari van het
betreffende jaar in plaats van in augustus.
Paragraaf 5 Afspraken over aanpassingen van
Toelichting:
de WOPO (voor bijzonder onderwijs)
Zie hoofdstuk 3.5 van dit document.
Paragraaf 6
Toelichting:
Commissie van Beroep
Er komt één landelijke Commissie van Beroep.
Afspraken voor openbaar onderwijs
Paragraaf 5
Afspraken over aanpassingen van de WOPO
(voor openbaar onderwijs)
De afspraken rondom de WOPO zijn deels van
toepassing op het openbaar onderwijs.

Paragraaf 3
Afspraken rondom ketenbepaling en vervanging
Paragraaf 4
Afspraken rondom ontslagroutes
Paragraaf 6
Commissie van Beroep
De afspraken uit deze paragrafen zijn niet van
toepassing op het openbaar onderwijs.

Toelichting:
De versobering in duur en opbouw van de WW
wordt hersteld. De aanvullende uitkering wordt
iets versoberd. De uitkering tot AOWgerechtigde leeftijd (indien van toepassing) en
de leeftijdscohorten verschuiven conform de
verschuiving van de AOW-gerechtige leeftijd
mee. De hoogte van de extra-aansluitende
uitkering wordt 65% van de gemaximeerde
berekeningsgrondslag.
Toelichting:
Openbare besturen zijn niet verplicht om de
bepalingen uit de WWZ toe te passen.
Openbare besturen kunnen er wel zelf voor
kiezen om de afspraken uit paragraaf 3 rondom
de ketenbepaling en vervanging toe te passen
met de nieuwe vormen van aanstellingen.
Openbare besturen kunnen er niet voor kiezen
om de afspraken uit paragraaf 4 rondom
ontslagroutes, toe te passen. Dit is
voorbehouden aan de bijzondere besturen
omdat zij te maken krijgen met de
transitievergoeding.
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Waarom wordt er onderscheid gemaakt in de regelingen voor openbaar en bijzonder onderwijs?
Openbare besturen vallen onder het ambtenarenrecht, bijzondere besturen onder het Burgerlijk
Wetboek (BW). De Wet werk en zekerheid (WWZ) geldt alleen voor werkgevers die onder het BW
vallen. Dit is een wettelijk verschil waar de cao niet veel aan kan doen.
Vanwege het initiatief-wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren, was de verwachting dat
ambtenaren – en dus werknemers in het openbaar onderwijs – ook onder de WWZ (arbeidsrecht)
zouden gaan vallen. Inmiddels is de behandeling van dit initiatief gestrand in de Eerste Kamer en is er
geen zicht op wanneer de wet van kracht wordt. Dit betekent dat voorlopig het ambtenarenrecht van
toepassing blijft op werknemers in het openbaar onderwijs.
Hoewel er verschillen bestaan tussen het wettelijk regime voor openbaar en bijzonder onderwijs, is
het uitgangspunt dat er binnen de sector zo min mogelijk verschillen moeten bestaan tussen het
openbaar en het bijzonder onderwijs. Daarom wordt de CAO PO in het openbaar onderwijs als
rechtspositieregeling vastgesteld door openbare schoolbesturen. Op die wijze wordt samenwerking
in het veld zo min mogelijk belemmerd. Dit is ook het uitgangspunt geweest bij de onderhandelingen
voor een nieuwe CAO PO, waarbij de PO-Raad de hele sector vertegenwoordigt.
Als een school valt onder een samenwerkingsbestuur, een schoolbestuur houdt zowel openbare als
bijzondere scholen in stand, is de WWZ dan van toepassing?
Ja, alle werknemers die in dienst zijn van een samenwerkingsbestuur vallen onder het BW, ook
diegenen die op een openbare school werken. Op hun rechtspositie zijn de regels van het
arbeidsrecht, en dus de WWZ van toepassing.
Het streven zou moeten zijn om gelijke rechten te hebben voor medewerkers, in het bijzonder en
openbaar onderwijs, zij doen immers hetzelfde werk. De WWZ leidt tot verschillen in rechten en
deze cao lost de verschillen niet op. Waarom de keus gemaakt om deze verschillen te laten
bestaan?
Dit was inderdaad het moeilijkste punt in de geschiedenis van de PO-Raad. Wij denken de beste weg
gekozen te hebben, maar we zitten hier in de klem. Onze redenering:
het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs is niet door de cao gecreëerd. Dat verschil
bestond al en is vergroot door de werking van de WWZ. De cao kan niet de WWZ buiten werking
stellen voor bijzonder onderwijs. De cao zou in theorie wel de WWZ van toepassing kunnen verklaren
voor het openbaar onderwijs. Daar is in dit akkoord niet voor gekozen, al is het maar omdat dit het
tegenovergestelde effect had bewerkstelligd. Openbare schoolbesturen vallen nl niet onder het
Burgerlijk Wetboek en onder de cao, maar stellen in de praktijk elk een rechtspositieregeling vast die
gelijk is aan de cao. Dat betekent dat we niet in staat zijn – als we dat al hadden gewild - om dit op te
leggen aan de openbaren. En dan hadden we pas echt een grote scheuring in de sector gehad.
Overigens: zonder het onderhandelaarsakkoord zouden de verschillen tussen openbaar en bijzonder
per 1 juli a.s. nog groter zijn dan ze nu al zijn, want de WWZ zou dan van kracht worden zonder de
verruiming die we in het onderhandelaarsakkoord overeengekomen zijn.
Moet een openbaar bestuur ook vervangingsbeleid opstellen?
Een openbaar bestuur is niet bij cao verplicht om vervangingsbeleid op te stellen. Het is uiteraard
ook voor openbare besturen van groot belang om vervanging goed te organiseren. Het is dus zeker
raadzaam om hiervoor een goed afgestemd beleid vast te stellen.
Kan het openbaar onderwijs ook gebruik maken van de nieuwe contractvormen die gelden voor
het bijzonder onderwijs?
In beginsel kunnen openbare besturen geen gebruik maken van de nieuwe contractvormen.
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Cao-partijen hebben wel afgesproken dat openbare schoolbesturen éénmalig kunnen kiezen om de
regels omtrent vervangingsbeleid die gaan gelden voor het bijzonder onderwijs, toe te passen. Deze
keuze wordt gemaakt gedurende de looptijd van de CAO PO (tot 1 oktober 2017) en kan daarna niet
meer teruggedraaid worden. Als een openbaar bestuur kiest om het regime voor bijzonder onderwijs
toe te passen, dan gaat ook voor hen de verplichting gelden om vervangingsbeleid op te stellen en
kunnen de nieuwe contractvormen worden toegepast. Ook de ketenbepaling voor het bijzonder
onderwijs, wordt dan voor het betreffende bestuur van toepassing.
Hoe moet dit besluit vastgelegd worden?
Een openbaar schoolbestuur heeft instemming van de P(G)MR nodig om de nieuwe regels omtrent
vervanging te gaan hanteren.
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3.3 Afspraken ketenbepaling en vervanging voor het bijzonder onderwijs
3.3.1 Vervangingsbeleid
Hoe kan een schoolbestuur binnen de kaders van de wet en met de afspraken in de cao het
vervangingsbeleid vormgeven?
Het is belangrijk om in het vervangingsbeleid keuzes te maken die aansluiten op de behoefte en
situatie van het betreffende schoolbestuur. Het startpunt van vervangingsbeleid is het in kaart
brengen van de eigen vervangingsbehoefte van het schoolbestuur. Vervolgens wordt in het
vervangingsbeleid beschreven op welke manier vervanging wordt georganiseerd en met welk type
contracten. Daarbij geldt het beleidsuitgangspunt om eerst te kiezen voor vaste oplossingen en
daarna meer flexibele oplossingen toe te passen. Denk hierbij aan vragen als:


Hoeveel vaste contracten kan ik aangaan voor vervanging.



Met welke schoolbesturen kan ik samenwerken?



Hoeveel van de vervangingen kan ik opvangen als ik een aantal tijdelijke contracten aanga
voor langere tijd?



Voor welke periode moet ik die contracten dan aangaan?



Hoeveel van de vervangingen kan ik opvangen doordat duo-collega’s extra willen werken?
Wat kan ik doen om dat te bevorderen?

Tot slot dienen deze keuzes praktisch in de organisatie te worden ingebed en daarvoor is draagvlak
nodig op de werkvloer. Het betrekken van verschillende stakeholders en helder communiceren van
gemaakte keuzes met onderbouwing is essentieel.
De PO-Raad heeft de afgelopen jaren informatie verspreid over het organiseren van
vervangingsbeleid. Bijvoorbeeld de handreiking door Infinite, inclusief een rekenmodel om de
vervangingsbehoefte inzichtelijk te maken en in te kunnen plannen. Daarnaast zijn de inzichten die
werden opgedaan met bestuurders en HR-werknemers gebundeld en grafisch weergegeven in een
handreiking. Deze is terug te vinden in bijlage 2.
Let op: de informatie uit de handreiking door Infinite wordt momenteel geactualiseerd naar
aanleiding van het onderhandelaarsakkoord.
3.3.2 Ketenregeling
Welke afspraken zijn er gemaakt rondom de ketenbepaling in het bijzonder onderwijs?
Binnen het bijzonder onderwijs wordt de ketenregeling uit de WWZ de hoofdregel. In deze WWZketenregeling staat dat er maximaal drie tijdelijke contracten kunnen worden afgesloten in een
periode van maximaal 24 maanden. Een lopende keten wordt doorbroken als er een periode van
meer dan zes maanden (zes maanden en één dag) geen contract is geweest.
In de nieuwe cao is voor vervanging een verruiming van de ketenregeling afgesproken van drie naar
zes contracten en van 24 naar 36 maanden. Dit geldt dus niet voor andere tijdelijke contracten. Deze
verruiming geldt voor werknemers die ingezet worden voor vervanging van werknemers met
lesgevende taken of met lesgebonden en/of behandeltaken. Een vaste benoeming ontstaat bij het
zevende contract of wanneer de termijn van 36 maanden wordt overschreden. Een lopende keten
wordt doorbroken als er een periode van meer dan zes maanden (zes maanden en één dag) geen
contract is geweest. In bijlage 1 bij dit document is de praktische toepassing van de ketenregeling
voor het bijzonder onderwijs in een schema weergegeven.
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Wat als er in de keten van een werknemer ook een contract zit dat niet voor vervanging was
afgesloten?
Er zit verschil tussen de ketenregelingen die van toepassing is op tijdelijke contracten voor
vervanging en de ketenregeling die geldt voor overige (tijdelijke) contracten. Afspraken rondom
verruiming van de keten kunnen bij wet alleen voor hele specifieke gevallen worden afgesproken. De
verruiming die is overeengekomen voor de CAO PO geldt alleen voor contracten in het kader van
vervanging. Bij een keten waarin ook tijdelijke contracten op andere gronden dan vervanging
voorkomen, is het niet aannemelijk dat de ruimere ketenregeling van toepassing is. Bij de WWZketenregeling geldt dat het vierde contract vast is óf dat het contract vast is wanneer de termijn van
twee jaar wordt overschreden. De omvang van het vaste contract is dan de omvang van het vierde
contract, of de omvang van het contract dat loopt op het moment dat de termijn van twee jaar
wordt overschreden.
Zijn deze afspraken over verruiming van de ketenbepaling ook geldig voor onderwijsassistenten?
Ja, deze gelden voor leraren en voor iedereen die valt onder de definitie OOP met lesgevende,
lesgebonden en/of behandeltaken en belast zijn met vervangingswerkzaamheden.
Hoe zit het met andere functies binnen speciaal onderwijs?
Ook hier geldt dat de verruiming van de ketenbepaling voor werknemers belast met
vervangingswerkzaamheden gelden met een OOP-functie waarbij sprake is van lesgevende,
lesgebonden en/of behandeltaken.
Hoe zit het met werknemers zonder lesgevende, lesgebonden en/of behandeltaken?
Deze werknemers vallen onder de WWZ ketenregeling, dus niet onder de verruimde ketenregeling.
Voor hen geldt dat er 3 contracten in 24 maanden aangegaan kunnen worden.
Wanneer kunnen we gaan werken met de nieuwe contractvormen?
U kunt (binnen het bijzonder onderwijs) per 1 juli gaan werken met de nieuwe contractvormen.
Vanaf wanneer geldt de verruimde ketenbepaling voor vervanging?
Deze geldt per 1 juli 2016.
Wat moeten we doen met de contracten die op 30 juni 2016 aflopen?
De PO-Raad heeft de gevolgen van het einde van het overgangsrecht per 1 juli 2016 voor lopende
contracten en nieuwe contracten schematisch op een rij gezet. Deze zijn terug te vinden in bijlage 1.
Waar moet rekening mee gehouden worden in het aanbieden van contracten voor tijdelijke arbeid
en vervanging vanaf 1 juli?
In bijlage 1 bij dit document is de praktische toepassing van de ketenregeling voor het bijzonder
onderwijs in een schema weergegeven.
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3.3.3 Contractvormen
Welke typen contracten kunnen ingezet worden binnen de kaders van de cao en de WWZ?
Schoolbesturen moeten eerst afwegen of zij een deel van de vervangingen met vaste contracten
kunnen opvangen. Binnen een groot schoolbestuur of in een samenwerking van schoolbesturen kan
een aantal vervangers een vast contract krijgen. Tijdelijke uitbreidingen van bestaande contracten en
langere tijdelijke contracten kunnen ook een deel van de vervanging oplossen. Ook tijdelijke
uitbreidingen op zo’n tijdelijk contract kunnen een deel van de flexibele behoefte oplossen. Ten
slotte is afgesproken dat besturen gebruik kunnen maken van min-max-contracten binnen
bandbreedtes 1:2,5, dit betekent bijvoorbeeld een min van 8 uur en een max van 20 uur.
Daarnaast kan als sluitstuk gebruik worden gemaakt van een bindingscontract van (ten minste) 1 uur.
Dit contract kan tijdelijk worden uitgebreid bij onplanbare en onvoorziene vervangingen.
Het VF wordt geadviseerd vervanging in alle in de cao mogelijke contracten te vergoeden. Vast,
tijdelijk, min-max-contracten en de tijdelijke uitbreidingen binnen de bindingscontracten. Sociale
partners zullen op korte termijn in contact treden met het VF om samen snel duidelijk te kunnen
maken op welke manier en op welke punten het reglement VF verandert en per wanneer.
Voor welke termijn kan een min-max-contract worden afgesloten?
Een min-max-contract is een contract dat gebruikt kan worden voor vervanging van een tijdelijk
afwezige werknemer, dit contract kan telkens voor ten hoogste 12 maanden worden afgesloten.
Kleven er nog risico’s aan het gebruiken van een min-max-contract?
De loondoorbetalingsverplichting kan in de akte van benoeming voor maximaal zes maanden worden
uitgesloten. Dit betekent niet dat na afloop van zes maanden het min-max-contract niet meer ingezet
kan worden. Daarnaast ontstaat er ook niet van rechtswege een contract met vaste omvang. Na
afloop van de periode van zes maanden kan een werknemer een beroep kan doen op het
rechtsvermoeden en een contract met een vaste omvang claimen. Het rechtsvermoeden kan worden
weerlegd door een werkgever.
Hoe zit het met de vergoeding van de uren tussen de min en de max?
Het Vervangingsfonds wordt met klem geadviseerd om alle nieuwe contract vormen die zijn
afgesproken ten behoeve van vervanging te vergoeden. Dit geldt dus ook voor de min-uren van een
min-max-contract aangezien deze alleen kunnen worden aangegaan ten behoeve van vervanging.
Wanneer moet een werknemer met een min-max-contract beschikbaar zijn?
Werkgever en werknemer treden in overleg, waarbij zij jaarlijks voor de zomervakantie schriftelijk
vastleggen wat zij overeen zijn gekomen. Wanneer zij hier niet uitkomen en het schoolbestuur het
basismodel hanteert, geldt de beschikbaarheidsregeling zoals deze in de CAO-PO is opgenomen.
Zijn 0-uren contracten nu echt niet meer mogelijk?
Nee, 0-urencontracten waren ook al niet mogelijk doordat in de cao een minimale
betrekkingsomvang van acht uur bij reguliere contracten of vijf uur voor incidentele vervanging is
bepaald.
Hoe ziet een ‘bindingscontract’ eruit?
De werknemer komt voor (ten minste) 1 uur in dienst. Dit uur kan niet ingezet worden voor de klas,
maar wordt ingezet voor professionalisering en duurzame inzetbaarheid.
Het contract is plaats en tijd onafhankelijk. Op deze manier kan de werknemer meerdere
bindingscontracten naast elkaar hebben. Geef je een bindingscontract voor meer dan 1 uur,
bijvoorbeeld 5 uur, dan kunnen deze 5 ‘vaste uren’ niet worden ingezet voor de klas. Deze worden
ingezet voor professionalisering en duurzame inzetbaarheid. Het contract kent voor de werknemer
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niet de verplichting om gehoor te geven aan een verzoek om het contract tijdelijk uit te breiden. De
tijdelijke uitbreidingen op dit contract worden uitsluitend ingezet voor onvoorziene en onplanbare
vervanging.
Onder welke voorwaarden kan een bindingscontract aan een werknemer aangeboden worden?
De vaste uren in het contract kunnen niet worden ingezet voor de klas, maar zijn bedoeld voor
professionalisering en duurzame inzetbaarheid. De tijdelijke uitbreiding wordt uitsluitend
aangeboden voor vervanging die onplanbaar en onvoorzien is.
Kleven er nog risico’s aan het gebruiken van een ‘bindingscontract’?
Tijdelijke uitbreidingen mogen alleen ingezet worden voor onvoorziene en onplanbare vervangingen.
Als dit contract te breed en te vaak tijdelijk uitgebreid wordt bestaat het risico dat de tijdelijke
uitbreiding als zelfstandig contract wordt gezien. Dan wordt de WWZ-ketenregeling van toepassing.
Wanneer de tijdelijke uitbreidingen niet meer dan zes keer worden gegeven, bestaat uiteraard geen
risico op het onbedoeld ontstaan van een vast contract.
Waarom is opgenomen in het onderhandelakkoord dat het bindingscontract niet meer aangegaan
kan worden na 30-9-2017?
Cao-partijen hebben afgesproken dat de afspraken omtrent het vervangingsbeleid worden
geëvalueerd. Het gebruik van de bindingscontracten is onderdeel van deze evaluatie. De uitkomst
van deze evaluatie wordt afgewacht, daarna wordt gesproken over de mogelijkheid om
bindingscontracten na afloop van de nieuwe CAO PO, dus na 1 november in te zetten.
Moeten werknemers die worden opgeroepen voor vervanging dan ook verplicht komen?
Nee, als een werknemer wordt gevraagd voor een uitbreiding van het bindingscontract, dan is de
werknemer niet verplicht om te komen. De tijdelijke uitbreiding op een bindingscontract is vrijwillig.
Ook de invulling van het vaste bindingsuur is tijd- en plaatsonafhankelijk. Werkgever en werknemer
maken wel heldere afspraken over de invulling van het bindingsuur. De werknemer legt achteraf, in
een functioneringsgesprek, verantwoording af over de inzet van het bindingsuur conform de
gemaakte afspraken.
Hoe kan ‘onvoorziene en onplanbare’ vervanging uitgelegd worden?
In de cao is geen definitie opgenomen. Of een vervanging onvoorzien en onplanbaar is, hangt af van
de omstandigheden van het geval, de situatie binnen de school/het schoolbestuur en het
afgesproken vervangingsbeleid. Een schoolbestuur kan in het vervangingsbeleid vastleggen wat
onvoorzien en onplanbaar voor zijn specifieke situatie inhoudt.
Hoe zit het met de vergoeding van het bindingscontract bij het Vervangingsfonds?
Het Vervangingsfonds wordt door cao-partijen met klem geadviseerd de nieuwe contractvormen te
vergoeden. Cao-partijen hebben afgesproken dat het vaste uur in het bindingscontract niet wordt
vergoed, maar de tijdelijke uitbreidingen van het bindingscontract wel.
Hoe groot mag een uitbreiding bij een bindingscontract zijn?
Tijdelijke uitbreidingen zijn geen opzichzelfstaande arbeidsovereenkomst. Voor de
bindingscontracten is afgesproken dat de omvang van het contract ten minste één uur is. Omdat de
tijdelijke uitbreiding geen opzichzelfstaand dienstverband is, geldt de minimale betrekkingsomvang
van 8 uur, of 5 uur voor incidentele vervangingen, niet. In de praktijk zullen de tijdelijke uitbreidingen
echter wel een vergelijkbare omvang hebben, omdat een afwezige werknemer vaak voor minimaal
dat aantal uren wordt vervangen.
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3.4 Afspraken over ontslagroutes in het bijzonder onderwijs
3.4.1 afspraken rondom de transitievergoeding
Op welke manier wordt de transitievergoeding gefinancierd?
De transitievergoeding wordt betaald door de werkgever die betreffende werknemer ontslaat. Dit
wordt niet vergoed door het Participatiefonds.
Cao-partijen hebben afgesproken dat de transitievergoeding budgetneutraal dient te worden
ingevoerd.
Om dit te bereiken hebben cao-partijen afgesproken dat de ontslagroutes worden verkort en de
WOPO-regeling aangepast. Met ingang van 2018 wordt het mogelijk om bovenformatieve
werknemers met ingang van 1 februari, in plaats van 1 augustus, te ontslaan. Hiermee wordt een half
jaar loonkosten bespaard. De duur van een rddf-plaatsing en looptijd van een sociaal plan blijven
onveranderd en worden niet ingekort. De RDDF-plaatsing vindt dus ook eerder plaats en een sociaal
plan gaat ook een half jaar eerder in. Op deze manier staat de ontslagen werknemer dus zes
maanden korter op de loonlijst.
Hoe hoog is de transitievergoeding?
Zie deze link voor meer informatie over de transitievergoeding. Het overgangsrecht dat hierin wordt
benoemd, komt per 1 juli 2016 te vervallen.
Via aanpassing van de bovenwettelijke uitkeringen, o.a. verkorting van de ontslagtermijn, zou de
invoering van de transitievergoeding budget neutraal moeten zijn. Echter deze verkorting is alleen
van toepassing bij collectieve ontslagrondes. Hoe zit het dan met individuele ontbinding van
contracten daarin is deze besparing niet gerealiseerd en ontstaat wel de verplichting om
transitievergoeding uit te keren?
Om tot budgetneutrale invoering te komen van de transitievergoeding hebben we op twee terreinen
maatregelen genomen: in het ontslagtraject (inderdaad voor de collectieve ontslagrondes) en in de
uitkeringen. Deze beide samengenomen leiden voor de sector als geheel tot budgetneutrale
introductie van de transitievergoeding. Voor individuele schoolbesturen hoeft dit niet zo te zijn.
Schoolbesturen die geen last hebben van krimp profiteren inderdaad niet van de inkorting van de
ontslagtermijn, zij hebben alleen profijt van de daling van de premie Participatiefonds die gaat
ontstaan door de daling van de totale uitkeringslast. Bij individuele ontbinding is vaak geen sprake
van een lange periode van loondoorbetaling. Dus zal verkorting van de ontslagtermijn in die gevallen
inderdaad geen voordeel bieden. De afgelopen jaren is het grootste deel van de ontslagen echter wel
degelijk door krimp veroorzaakt.
3.4.2 Verschil ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid
Werkgelegenheidsbeleid
Welke gevolgen heeft het naar voren halen van de ontslagroute voor een werkgever met
werkgelegenheidsbeleid?
Een sociaal plan zal een half jaar eerder aanvangen dan op basis van de CAO-PO 2014-2015 het geval
zou zijn. Daardoor wordt het voor schoolbesturen met werkgelegenheidsbeleid mogelijk het ontslag
een half jaar eerder – per 1 februari van een betreffend jaar - plaats te laten vinden. De looptijd van
een sociaal plan blijft dus ongewijzigd, twee jaar. Doordat het mogelijk wordt een werknemer per 1
februari van een betreffend jaar te ontslaan, gaat een werknemer een half jaar eerder van de
loonlijst af.
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Wat moet een schoolbestuur doen als zij per 1 februari 2018 ontslagen voorziet op grond van
formatieve redenen?
Voor de overgangsperiode is afgesproken dat het overleg over een sociaal plan vóór 1 oktober 2016
moet zijn opgestart, om ontslagen per 1 februari 2018 mogelijk te maken.
Ontslagbeleid
Welke gevolgen heeft het naar voren halen van de ontslagroute voor een werkgever met
ontslagbeleid?
Er is afgesproken dat een werkgever met ontslagbeleid twee jaar voor beoogd ontslag vanwege
formatieve redenen een melding doet aan de vakbonden en de PO-Raad. De melding wordt
onderbouwd met het bestuursformatieplan en de instemming van de P(G)MR op dat plan. Indien de
formatieve problemen groter zijn dan op basis van demografische ontwikkelingen (hieronder valt
zowel krimp van het aantal leerlingen in een regio als ontwikkelingen in het marktaandeel van de
scholen) valt te verwachten, dient ook de continuïteitsparagraaf van het meest recente jaarverslag
toegevoegd te worden. In de melding beschrijft de werkgever de voorgenomen maatregelen om
plaatsing in het rddf en gedwongen ontslag te voorkomen.
Wat moet een schoolbestuur doen als zij de te verwachte ontslagen niet twee jaar voor beoogd
ontslag heeft gemeld of had kunnen melden?
De te verwachten ontslagen worden dan alsnog zo snel mogelijk worden gemeld. Aan de
standaardmelding wordt een bericht toegevoegd waarom van de termijn van twee jaar is afgeweken.
De visie van de P(G)MR wordt daarin opgenomen. Een te late melding zal niet van invloed zijn op de
rddf-periode, deze blijft altijd één jaar. Ook leidt een te late melding niet tot een latere
ontslagdatum.
Wat betekent deze nieuwe afspraak voor de huidige rddf-plaatsingen per 1 augustus 2016?
Deze rddf-plaatsingen vinden plaats op basis van de oude cao-afspraken. Eventueel ontslag vindt
plaats op 1 augustus 2017.
Wat moet een schoolbestuur doen als zij de functie van een werknemer met ingang van 1 februari
2017 volgens de nieuwe systematiek in het rddf wil plaatsen, met beoogd ontslag met ingang van 1
februari 2018?
Voor rddf-plaatsingen met ingang van 1 februari 2017 is het met deze regels in formele zin niet meer
mogelijk tijdig te melden. Cao-partijen hebben afgesproken eventuele ontslagen per 1 februari 2018,
uiterlijk op 1 oktober 2016 worden gemeld.
Kan een werknemer die bovenformatief is, voor de groep worden ingezet?
Nee. Er is afgesproken dat een bovenformatieve werknemer met ingang van 1 augustus na de datum
van de rddf-plaatsing, voor minimaal 50% van de betrekkingsomvang wordt vrijgesteld van
werkzaamheden. Vanaf dat moment dient de werknemer zich voor minimaal dat deel van de
werktijd te richten op het vinden van ander werk. De werknemer en de werkgever stellen
gezamenlijk een plan op waarin de activiteiten en verwachte tijdsinvestering voor het vinden van
ander werk worden opgenomen. De werkgever kan op grond van bijlage III verplichtingen opleggen
aan de werknemer in dit kader. De werknemer mag maximaal voor 50% van zijn of haar
betrekkingsomvang worden ingezet voor incidentele vervangingswerkzaamheden. Dit geldt niet voor
de reeds voorziene rddf-plaatsingen per 1 augustus 2016. Deze vinden conform de huidige regeling in
de CAO PO 2014-2015 plaats.
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Als een boventallige werknemer in de periode dat hij zich oriënteert op een nieuwe baan en het
vinden ervan, een baan vindt, mag hij dan voor de resterende tijd weer voor de hele
betrekkingsomvang ingezet worden?
Dit dient in overeenstemming met de P(G)MR bepaald te worden. De PO-Raad adviseert om de
werknemer volledig in te zetten voor zijn werkzaamheden zodra de werknemer een baan heeft
gevonden. De tijd voor vrijstelling is bedoeld om werk te vinden. Als de werknemer eenmaal een
nieuwe baan heeft, dan heeft de werknemer die tijd niet meer nodig voor het oriënteren op een
andere baan.
Waar moet een schoolbestuur rekening mee houden in de planning van het formatiebeleid?
Een werkgever dient het bestuursformatieplan vanaf 2017 voor 1 februari ter instemming voor te
leggen aan de P(G)MR. Liefst nog eerder omdat bij de melding van de bonden van eventuele
voorziene ontslagen de melding inclusief visie PGMR voor 1 februari moet worden gedaan.
Op welk moment moet een melding aan de bonden en de PO-Raad worden doorgeven?
Twee jaar voor de beoogde ontslagdatum (per 1 februari) en nadat het bestuursformatieplan met
instemming door de P(G)MR is vastgesteld.
Op welke manier moet de melding aan de bonden doorgeven?
De melding met onderbouwing wordt via een aangetekende brief aan de vakbonden en de PO-Raad
verstuurd
Wat moet gebeuren als de situatie gunstiger uitpakt en er toch geen ontslagen hoeven te vallen?
Als de situatie gunstiger is, kunnen er mensen uit de RDDF-plaatsing worden gehaald. Dan kunnen ze overigens
ook weer voor de groep.

Wordt er een ontslagcommissie ingesteld?
Er wordt geen aparte ontslagcommissie ingesteld. Het toetsen van ontslag vanwege
bedrijfseconomische redenen (de zogenaamde ‘a-grond’) en ontslag na twee jaar ziekte gebeurt voor
het bijzonder onderwijs door het UWV.
Welke regels hanteert het UWV in het toetsen van ontslag voor bijzonder onderwijs?
Het afspiegelingsbeginsel zoals vastgelegd in de Ontslagregeling en de Uitvoeringsregels Ontslag om
bedrijfseconomische redenen.

3.5 Afspraken over aanpassingen van de WOPO
Wat verandert er aan de WOPO voor het bijzonder onderwijs?
De versobering van de WW in duur en opbouw wordt hersteld in de nieuwe WOPO-regeling voor
het bijzonder onderwijs. Een werknemer geniet eerst wettelijke WW, waarna een reparatieuitkering volgt. De duur van de wettelijke WW en reparatie-uitkering zijn samen maximaal 38
maanden. Tijdens de wettelijke WW en de reparatie-uitkering ontvangt de werknemer – net als
in de huidige WOPO-regeling – een aanvullende uitkering. Deze uitkering wordt, zes maanden (in
plaats van een jaar) aangevuld tot 75% (in plaats van 78%) van de ongemaximeerde
berekeningsgrondslag. Na WW en herstelde WW heeft een werknemer voor elk jaar
onderwijsdiensttijd recht op een maand aansluitende uitkering, met een maximum van 38
maanden. De hoogte van de aansluitende uitkering is 70% van de gemaximeerde
berekeningsgrondslag. Voor werknemers die op de datum van ontslag tien jaar of minder voor
de AOW-gerechtigde leeftijd zijn én een onderwijsdiensttijd van ten minste 12 jaar hebben, geldt
dat zij na afloop van de aansluitende uitkering recht hebben op een extra-aansluitende uitkering
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van 65% van de gemaximeerde berekeningsgrondslag tot aan de voor die persoon geldende
AOW-gerechtigde leeftijd.
Wat voor WOPO-regeling geldt er vanaf 1 juli 2016 in het openbaar onderwijs?
De huidige WOPO-regeling (zoals deze in de CAO PO 2014-2015) is opgenomen, wordt op een
vijftal punten aangepast:
1. In deze regeling wordt de versobering in duur en opbouw van de WW hersteld,
2. de hoogte van de aanvullende uitkering wordt gedurende de eerste zes maanden 75% van
de ongemaximeerde berekeninsgrondslag en daarna 70%,
3. de duur van de uitkering – indien van toepassing – wordt niet meer begrensd op het
bereiken van de leeftijd van 65 jaar, maar loopt deze in voorkomende gevallen door tot het
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
4. De hoogte van de uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd wordt 65% van de
gemaximeerde berekeningsgrondslag.
5. Het verschuiven van de uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd tot gevolg dat de
leeftijdscohorten uit de huidige WOPO-regeling (artikel 7, bijlage XVI) conform het
opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd verschuiven.
Hoe moeten we omgaan met werknemers die al WOPO genieten (bijzonder onderwijs)?
Voor werknemers die voor 1 juli 2016 een bovenwettelijke uitkering toegekend hebben gekregen,
geldt dat de toegekende uitkeringen niet zullen worden beïnvloed door de aanpassingen in de
WOPO. Het schoolbestuur hoeft hier verder niks aan te doen. WW-plus zorgt ervoor dat hun
uitkering niet wijzigt, behalve dat zij een uitkering krijgen die doorloopt tot aan AOW-leeftijd – zij het
dat het laatste stuk dan 65%.
Wat geldt voor lopende gevallen die een uitkeringsrechten hebben tot 65? (bijzonder en openbaar
onderwijs)
Voor deze groep zal de uitkering – voor zover van toepassing – niet eindigen op de 65-jarige leeftijd
maar doorlopen tot de voor die persoon geldende AOW-gerechtigde leeftijd. De hoogte van deze
verlenging, na afloop van de aansluitende uitkering, betreft 65% van de gemaximeerde
berekeningsgrondslag.
Geldt aansluitende uitkering voor alle werknemers ongeacht leeftijd in het bijzonder onderwijs?
De aansluitende uitkering wordt berekend aan de hand van onderwijsdiensttijd. Dit betekent dat dit
uitkeringsrecht niet meer is verbonden aan leeftijd en onderwijsdiensttijd. Voor elk jaar
onderwijsdiensttijd bouwt een werknemer een maand aansluitende uitkering op, met een maximum
van 38 maanden.
Is er sprake van overgangsrecht tussen de huidige en de nieuwe situatie (bijzonder onderwijs)?
Ja. Het overgangsrecht bevat drie elementen, namelijk (1) voor 1 juli 2016 ingegane
uitkeringsrechten zullen niet worden aangetast, (2) indien uiterlijk op 1 juli 2016 een
vaststellingsovereenkomst overeen is gekomen met een beëindigingsdatum op uiterlijk 31 december
2016 is geen transitievergoeding verschuldigd en kunnen werknemers kiezen voor de oude
(onaangepaste) WOPO-regeling, en (3) werknemers kunnen tussen 1 juli 2016 en 1 september 2018
kiezen voor de WOPO-regeling zoals deze zal gelden in het openbaar onderwijs. Ook hier is geen
transitievergoeding verschuldigd omdat de beëindiging plaats zal vinden via een
vaststellingsovereenkomst.
Wat is er afgesproken over loonsuppletie?
De afspraken over loonsuppletie zijn ongewijzigd, maar de opbouw van het recht op loonsuppletie
wordt aangepast aan de gewijzigde opbouw van de WW-uitkering en aansluitende uitkering.
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3.6 Commissie van beroep
Hoe zit met de commissies van beroep?
Er komt één nieuwe landelijke Commissie van Beroep opgericht voor het bijzonder onderwijs in de
plaats van de huidige commissies van beroep. Er is afgesproken dat uitspraken van de Commissie van
Beroep de vorm zullen krijgen van een bindend advies.
Voor welke onderwerpen kan de werknemer terecht bij de commissie voor beroep?
- Een disciplinaire maatregel met uitzondering van ontslag of RDDF plaatsing;
- Schorsing als ordemaatregel;
- Het direct of indirect onthouden van promotie;
- Overplaatsing in het kader van de bestuursbenoeming;
- De beëindiging van een verlengd dienstverband voor bepaalde tijd;
- Eenmalige inhouding periodieke verhoging en niet toekennen van het schaaluitloopbedrag als ook
het onthouden van een periodieke verhoging op basis van het bekwaamheidsniveau (basis- of
vakbekwaam).
Beroepsgronden die verband houden met ontslag (inclusief RDDF plaatsing) vormen dus geen
beroepsgrond meer. Uitsluitend het UWV en de kantonrechter zijn bevoegd daarover te oordelen.

3.7 Overige onderwerpen
3.7.1 Participatiewet
Wat is er afgesproken over de arbeidsvoorwaarden voor de doelgroep van de banenafspraak?
In de CAO PO wordt een aparte functie en een erbij behorende schaal opgenomen. Deze schaal
begint op het wettelijk minimumloon en groeit in drie periodieken van elk 3,3% naar 110% van de
WML.
Voor deze werknemer is, net als voor overige werknemers, de WOPO van toepassing. Het
PARTICIPATIEFONDS wordt met klem geadviseerd de werkloosheidskosten voor deze werknemers te
vergoeden.
Is er een risico dat de mensen die tot de doelgroep behoren bij reorganisatie ontslagen worden
omdat anderen bv boventallige conciërges die banen kunnen claimen? Is er dan sprake van een
passende functie, aangezien er weinig verschil is in de salarisschalen?
Nee, om voor deze functie in aanmerking te komen, moeten mensen tot de doelgroep van de
banenafspraak behoren. In de cao wordt een aparte functie met bijbehorende schaal opgenomen,
specifiek voor de Participatiewet.
Meer informatie over regelgeving en actuele ontwikkelingen rondom de banenafspraak is te vinden
via: https://www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/arbeidsrecht-actueel/banenafspraak
3.7.2 Overplaatsingsbepalingen
Met betrekking tot de overplaatsingsbepaling is voor vervangers afgesproken dat in de akte van
benoeming/aanstelling de werktijdfactor niet langer per instelling wordt opgenomen. Dit om de
benodigde flexibiliteit van vervangers te regelen.
3.7.3 Reiskostenvergoeding vervanging
Voor zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs wordt de vergoeding woonwerkverkeer voor
vervangers verruimd naar 35 kilometer (dat is nu 21,5 kilometer). De vergoeding per kilometer blijft
ongewijzigd. De tabel in de cao wordt aangepast.
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3.7.4 Arbeidsmarkt- en GOVAK middelen
Zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de uitbetaling van de Arbeidsmarkt- en GOVAK middelen?

Dit zijn middelen die al jaren via een subsidie direct van OCW naar de bonden en het
arbeidsmarktplatform gingen. Vanaf 1 januari 2017 worden ze toegevoegd aan de lumpsum.
Bij decentralisatie is al in 2014 afgesproken dat de middelen ongewijzigd bestemd blijven
voor bonden en arbeidsmarktplatform. Nu wordt vormgegeven aan deze eerdere afspraken.
In de cao wordt vastgelegd dat de werkgever verplicht is deze gelden af te dragen die nu
binnenkomen via de lumpsum. Hiervoor wordt een kop- cao afgesloten, dit is een aanvullende
cao.
Hoe gaat de betaling van de Arbeidsmarkt- en GOVAK middelen praktisch in zijn werk?
In de kop-cao worden afspraken gemaakt over de afdracht van de Arbeidsmarkt- en GOVAK
middelen door de werkgever aan een derde partij die verantwoordelijk is voor de heffing en inning
van deze gelden. Zodra hier meer over bekend is wordt u geïnformeerd.
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Bijlage 1 : Praktische toepassing ketenregeling bijzonder onderwijs
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Bijlage 2: Cyclus van vervangingen in het primair onderwijs
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