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CONVENANT 
 

aangaande dispensatie van bepalingen uit de cao PO 2016-2017 

ten behoeve van het reformatorisch onderwijs 

 

De partijen die de cao primair onderwijs afsluiten, hierna te noemen de cao-partijen1, ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd de PO-Raad, mevrouw S. Walvisch, De Algemene Vereniging 

Schoolleiders (AVS), de heer P. van Lent, De Algemene Onderwijsbond (AOb), mevrouw J. Muijres, De 

FNV Overheid, de heer R. Huijskens, Het CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief (CNVO), de 

heer P.J.H. Fey, De Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de heer J. Veenstra, verder te 

noemen ‘cao-partijen’, enerzijds 

en 

de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door P.W. 

Moens, voorzitter college van bestuur VGS, en  

de Reformatorisch Maatschappelijke Unie Werknemers, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

P. Schalk, voorzitter raad van bestuur RMU, en 

verder te noemen ‘VGS en ‘RMU’, anderzijds 

 

overwegende dat 

 cao-partijen de cao primair onderwijs 2016-2017 (hierna: cao PO 2016-2017) hebben afgesloten en 
voornemens zijn om deze door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen 

verbindend te laten verklaren voor het primair onderwijs; 
 

 VGS en RMU een eigen cao reformatorisch primair onderwijs 2016-2017 afsluiten voor hun leden in 

het primair onderwijs; 
 

 algemeen verbindend verklaring de handhaving van enkele nadrukkelijk aan de identiteit 
gerelateerde bepalingen uit de cao reformatorisch primair onderwijs 2016-2017 belemmert;  

 

 VGS en RMU met hun leden deze bepalingen wezenlijk achten en ze daarom (ook in de toekomst) 
willen behouden in de cao reformatorisch primair onderwijs; 

 
 deze bepalingen in de cao PO nader betrekking hebben op de volgende thema’s, welke in bijlage 1 

zijn uitgewerkt:  

 
o Bepalingen over medezeggenschap 

De wetgever heeft in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) rekening gehouden met 
scholen met een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging door in artikel 29 Wms 

ruimte te laten om een aan de medezeggenschapsraad toekomend instemmingsrecht om 
te zetten in een adviesrecht. Deze wettelijke ruimte willen VGS en RMU benutten in hun 

cao. 

 
o Bepalingen over decentraal georganiseerd overleg (DGO) 

                                                           
1 Op het moment van het afsluiten van dit convenant zijn dat de volgende partijen: de PO-Raad, de Algemene onderwijsbond, 
FNV Overheid, CNV Onderwijs onderdeel van CNV Connectief, Algemene Vereniging Schoolleiders, Federatie van 
Onderwijsvakorganisaties.  
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Welke zien op het voeren van DGO tussen partijen bij de cao reformatorisch primair 

onderwijs. De VGS en RMU willen de ruimte benutten om voor in aanmerking komende 

gevallen op instellingsniveau DGO te kunnen voeren tussen werkgevers en werknemers met 
voor de werknemers representatieve partijen.  

 
o Bepaling over functievervulling 

De bepaling over de functievervulling ziet op de specifieke identiteit van het reformatorisch 

onderwijs. Van de werknemers wordt in deze bepaling gevraagd om de functie te vervullen 
in overeenstemming met de identiteit. Het gaat om de zgn. ‘leer- en levenbepaling’, die VGS 

en RMU van wezenlijk belang achten. 
 

 cao-partijen bereid zijn, onder voorwaarden, aan het behoud van deze bepalingen mee te werken; 
 

 cao-partijen en VGS en RMU daartoe dit convenant wensen af te sluiten. 

 
 

komen overeen als volgt 

Ten aanzien van de cao PO 2016-2017 

1. Cao-partijen verlenen VGS en RMU voor een aantal bepalingen uit de cao PO dispensatie. Deze 

bepalingen staan vermeld in bijlage 1, welke integraal onderdeel uitmaakt van dit convenant. 
2. De dispensatie wordt vormgegeven door het opnemen van een extra bepaling in een nieuw toe 

te voegen lid aan artikel 1.4 van de cao PO 2016-2017, waarin de werkingssfeer van de cao PO 

voor de te dispenseren artikelen (bijlage 1) wordt beperkt voor de VGS en RMU. Het lid zal als 
volgt komen te luiden: 

“4. In afwijking van het eerste lid geldt dat cao-partijen aan VGS en RMU dispensatie 
verlenen voor uitsluitend artikel 1.1 Begripsbepalingen ten aanzien van de begrippen 

‘medezeggenschap’ en ‘Partijen bij Decentraal georganiseerd overleg’, alsmede het 

begrip ‘partijen bij Decentraal georganiseerd overleg’ in Bijlage XIII en ten aanzien van 
artikel 11.2 van deze cao. Cao-partijen zijn met VGS en RMU overeengekomen dat de 

inhoud van voornoemde bepalingen in de cao reformatorisch primair onderwijs wordt 
uitgewerkt met inachtneming van de identiteit van de scholen die lid zijn van de VGS.” 

3. In verband hiermee zullen VGS en RMU hiervoor een cao sluiten nadat over de inhoud daarvan 

door VGS en RMU onderling overeenstemming is bereikt. Deze cao zal exclusief geldig zijn voor 
werkgevers die lid zijn van de VGS als werkgeversorganisatie en personeelsleden die werkzaam 

zijn op de scholen van die werkgevers, eventueel vertegenwoordigd door de RMU en zal bij de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangemeld.  

4. Dit betekent dat voor leden van de VGS en het personeel dat daar werkzaam is (en mogelijk lid 
van de RMU) naast de landelijke cao PO 2016-2017, minus de gedispenseerde bepalingen, ook 

de onder 3. genoemde cao zal gaan gelden.  

 

Ten aanzien van toekomstige cao’s gedurende de looptijd van het convenant 

5. Om een goede afstemming tussen cao-partijen enerzijds en VGS en RMU anderzijds mogelijk 
te maken ten aanzien van het afsluiten van cao’s in het primair onderwijs en ten aanzien van 

zaken die met de cao samenhangen, verplichten cao-partijen zich om: 

a. VGS en RMU gevraagd en ongevraagd (voor zover zulks mogelijk is) van adequate 
informatie op het onderhavige terrein te voorzien; 

b. Zo spoedig mogelijk nádat door cao-partijen een onderhandelaarsakkoord is afgesloten en 
vóórdat de termijn van de ledenraadpleging wordt afgesloten, met VGS en RMU in overleg 

te treden over (de inhoud van) hetgeen middels dispensatie geregeld dient te worden.   
c. Indien VGS en RMU op grond van dit overleg dispensatie wensen, leggen zij in voorkomende 

gevallen daartoe concrete tekstvoorstellen aan cao-partijen voor. 
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6. Ook bij volgende - gedurende de looptijd van dit convenant nog - af te sluiten cao’s zullen de 

cao-partijen aan VGS en RMU ten minste voor de in de bijlage 1 genoemde bepalingen 

dispensatie verlenen.  
 

7. VGS en RMU verplichten zich voor wat betreft toekomstige cao’s voor het primair onderwijs 
slechts om dispensatie te verzoeken voor die (delen van) cao-bepalingen die de identiteit van 

het reformatorisch onderwijs raken en voor zover wetgeving zulks mogelijk maakt.  

 
8. VGS en RMU verplichten zich bij inwilliging van (een) dergelijk(e) verzoek(en) bij de minister 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen bezwaar tegen de algemeen verbindend verklaring 
van deze cao PO of toekomstige cao’s in te dienen. 

 
9. Bij niet-inwilliging van een dispensatieverzoek door cao-partijen behouden VGS en RMU zich 

het recht voor om bedenkingen in te brengen tegen de algemeen verbindend verklaring en/of 

de Minister te vragen om dispensatie. 
 

10. VGS verzorgt de uitgave en/of publicatie van haar eigen cao’s voor het reformatorisch primair 
onderwijs, waarbij ze de gedispenseerde bepalingen conform haar eigen teksten opneemt en 

voor het overige de tekst van de cao primair onderwijs zoals overeengekomen door cao-partijen, 
waarvoor geen dispensatie is verleend, zonder wijzigingen integraal overneemt. 
 

11. Deze overeenkomst gaat in per 1 juli 2016 en geldt tot 1 juli 2019. Partijen hebben de intentie 
de overeenkomst, zo nodig aangepast aan gewijzigde omstandigheden, alsdan te verlengen.  

 
12. Aanpassing van deze overeenkomst kan slechts met instemming van beide partijen bij deze 

overeenkomst geschieden. Als daartoe overeenstemming wordt bereikt, dient de gewijzigde 

overeenkomst schriftelijk te worden vastgelegd en door beide partijen te worden ondertekend. 
 

 

In tweevoud getekend te Utrecht op 8 juli 2016, 

namens de cao-partijen, 

  

de PO-Raad, mevrouw S. Walvisch,  

 

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de heer P. van Lent,  

 

De Algemene Onderwijsbond (AOb), mevrouw J. Muijres,  
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De FNV Overheid, de heer R. Huijskens,  

 

Het CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief (CNVO), de heer P.J.H. Fey,  

 

De Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de heer J. Veenstra, 

 

 

 

en in tweevoud getekend te Utrecht op 8 juli 2016, 

namens de VGS en de RMU, 

 

de VGS, de heer P.W. Moens, 

 

de RMU, de heer P. Schalk 
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Bijlage 1 Overzicht van te dispenseren artikelen  
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BIJLAGE 1 Overzicht van te dispenseren artikelen  

Behorend bij het convenant aangaande dispensatie van bepalingen uit de cao PO ten behoeve van het 
reformatorisch onderwijs 

 

Er wordt dispensatie verleend voor de volgende artikelen en bijlagen uit de cao PO 2016-2017: 

 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

 Artikel 11.2 Functievervulling 

 Bijlage XIII A. Georganiseerd overleg bij instellingen  

 Bijlage XIII B. DGO-reglement 

 

 

Toelichting ten aanzien van uitwerking in de cao voor het reformatorisch PO 

a. Ten aanzien van medezeggenschap wordt na dispensatie van artikel 1.1 aan de definitie MR/GMR 

de volgende zin toegevoegd:  

‘Deze cao laat onverlet de mogelijkheden die artikel 29 Wms biedt om instemmingsrechten om 
te zetten in adviesrechten. In die gevallen geldt adviesbevoegdheid als 
instemmingsbevoegdheid, conform de in artikel 29 Wms bepaalde procedure.’ 

b. Ten aanzien van Decentraal Georganiseerd Overleg komt de definitie Partijen bij DGO na 

dispensatie van artikel 1.1 en Bijlage XIII als volgt te luiden: 

 
‘DGO 
Enerzijds: 
De werkgever, de gezamenlijk optredende werkgevers, dan wel de namens de werkgever(s) 
optredende werkgeversorganisatie VGS. 
Anderzijds: 
De vertegenwoordigers van de werknemersorganisatie RMU.’ 

 
c. Ten aanzien van de Functievervulling komt het betreffende artikel2 daarover als volgt te luiden: 

 
1. ‘De werknemer betuigt instemming met de grondslag en het doel van de rechtspersoon 

waarvan de instelling uitgaat, zoals deze zijn neergelegd in de statuten of daarmee in dit 
verband gelijk te stellen akten of schrifturen waarvan hem een exemplaar ter hand is gesteld 
en verklaart zijn functie in overeenstemming daarmee te vervullen. Dienovereenkomstig 
verplicht hij zich niets voor te staan of te leren in strijd met het onfeilbaar Woord van God 
en de daarop gegronde onverkorte en onveranderde Drie Formulieren van Enigheid, 
vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 en 
verwerpt hij alle daarmee in strijd zijnde beschouwingen. Hij stelt zich derhalve op het 
standpunt dat de mens dood is door de misdaden en de zonden, tenzij hij door de Geest 
Gods wedergeboren wordt. 

2. De werknemer verplicht zich zijn leven in te richten overeenkomstig de in lid 1 genoemde 
grondslag van de rechtspersoon, waarvan de instelling uitgaat en in zijn levenswandel een 
goed voorbeeld voor de leerlingen te zijn. 

3. De werkgever en de werknemer houden, mede gelet op de grondslag van de rechtspersoon 
waarvan de instelling uitgaat, ten overstaan van de leerlingen of hun ouders elkaars gezag 
en dat van de overige werknemers hoog. 

4. De werknemer houdt zich bij de vervulling van de functie mede aan de regels, welke ten 
behoeve van de goede gang van zaken door de werkgever door middel van instructies en/of 
reglementen zijn vastgesteld en voorts aan de nadere aanwijzingen ter zake, hem door of 
vanwege de werkgever verstrekt. 

                                                           
2 In de cao PO 2016-2017 gaat het om artikel 11.2. 
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5. Over onderdelen van de concrete taakinhoud, inclusief de buitenschoolse activiteiten, en 
over wijzigingen daarvan, voert de werkgever overleg met de werknemer. De 
werkzaamheden moeten redelijkerwijs aan de werknemer binnen zijn functie kunnen 
worden opgedragen. 

6. Indien de werknemer verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, is hij verplicht 
daarvan onder opgave van redenen zo spoedig mogelijk mededeling te doen of te laten 
doen aan de werkgever. 

7. De werknemer is verplicht de werkzaamheden behorende bij de functie waarin hij is 
benoemd, op zich te nemen. 

8. De werknemer ontvangt geen salaris over de tijd gedurende welke hij in strijd met zijn 

verplichtingen opzettelijk nalaat zijn werkzaamheden te verrichten.’ 
 

d. Om een cao voor het reformatorisch primair onderwijs te kunnen afsluiten met in achtneming 
van de gedispenseerde artikelen uit de cao PO, wordt aan artikel 1.1 net na de definitie Partijen bij 
de cao PO de volgende definitie toegevoegd: 

‘Cao reformatorisch PO 
Enerzijds: 
de VGS als werkgeversorganisatie 
en anderzijds: 
de RMU als werknemersorganisatie’ 

 
 

 

*  *  *  *  * 
  

*  *  *   
 

* 

 


