
 
 

Wordt er nog wat gewijzigd in de werkloosheidsuitkering? 
Er wijzigt op dit moment niets in de werkloosheidsregeling (in het onderwijs afgekort 
tot WOPO). Er is wel afgesproken dat een werkgroep vóór 1 januari 2015 komt met 
een voorstel hoe het verschuiven van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar in de 
werkloosheidsuitkering geregeld kan worden. Andere wijzigingen van de WOPO zijn 
niet aan de orde geweest. 
 
Waar is het compensatieverlof gebleven? 
In het huidige systeem wordt iemand voor (bijvoorbeeld) 1010 uur voor de klas 
ingeroosterd. Omdat er meer 930 uur les mocht worden gegeven, werd er vervolgens 
80 uur geschrapt. Die geschrapte uren noemden we compensatieverlof. Het ging 
daarbij overigens niet om verlof dat invloed had op de jaartaak. Die bleef gewoon 
1659 uur, waardoor er op andere dagen extra gewerkt moest worden. 
In het nieuwe systeem maken de leerkracht en de werkgever afspraken over de 
dagen waarop de leerkracht les gaat geven. Dat mag, in het basismodel, maximaal 
930 uur zijn. Er blijven daardoor nog steeds 80 uur over waarin de leerlingen wel in 
de klas zitten, maar de leraar geen les mag geven. Die 80 uur zal door een collega 
verzorgd worden, zoals dat nu ook het geval is. Of de leerkracht die 80 uur als 
werkuren of als niet-werkuren mag beschouwen hangt af van de afspraken die met 
de werkgever worden gemaakt. Ook hier geldt dat als die 80 uur als niet-werkuren 
worden beschouwd, dat geen invloed heeft op het aantal te werken uren. 
 
Alle scholen hebben de verdeling van de formatie en het werk al rond voor komend 

schooljaar. Moet er nu nog van alles veranderd worden? 

Het is absoluut niet de bedoeling dat er nu nog van alles overhoop wordt gehaald 
omdat de nieuwe afspraken dat voorschrijven. Als het goed is hebben alle scholen 
hun afspraken voor het komend schooljaar gebaseerd op de huidige cao. Die 
afspraken uit de huidige cao komen, technisch vertaald naar een 40-urige werkweek, 
terug in het basismodel uit de cao. Er is dus geen enkele noodzaak om nu nog 
afspraken te veranderen. 


