
 

 
 
Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord 
gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind 
aan een langdurig traject van onderhandelen en geldt vanaf 1 juli 2014 een nieuwe, 
gemoderniseerde cao voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs. Dat geldt 
uiteraard alleen als je als lid van CNV Onderwijs daarmee instemt. Je wordt op een 
later moment over de ledenraadpleging geïnformeerd. 
 
Wat is er afgesproken? 
Eén van de belangrijkste afspraken gaat over de loonsverhoging. Met ingang van 1 
september worden de lonen met 1,2% verhoogd. Mocht blijken dat er op 1 januari 
meer loonruimte beschikbaar is, dan zullen de lonen nog verder worden verhoogd. 
Daarmee is de nullijn eindelijk van tafel. 
Nog een belangrijke afspraak is dat ook voor het onderwijsgevend personeel gewerkt 
zal gaan worden met een 40-urige werkweek. Die afspraak is onderdeel van de 
afspraken om de werkdruk te beheersen. Daarbij kan op school gewerkt worden met 
twee verschillende modellen. 
Er zijn ook afspraken gemaakt over de opvolger van de bapo-regeling. In het kader 
van duurzame inzetbaarheid krijgt iedereen recht op 40 klokuren. Voor startende 
docenten en senioren is een bijzonder budget beschikbaar.  
Op schoolniveau krijgen alle startende leerkrachten de kans zich in zeven jaar en in 
twee stappen tot een vakbekwame leerkracht te ontwikkelen. Daarnaast krijgen alle 
werknemers recht op 2 uur per week (bij een volledige baan) voor de eigen 
professionalisering. Die afspraak komt in de plaats van de 10% 
deskundigheidsbevordering uit de huidige cao. 
 
LOON 
 
Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra’s bij en niet al per 1 september? 
Met het kabinet is afgesproken dat besturen met ingang van 1 januari 2015 weer geld 
krijgen voor extra loon. Hoeveel dat is wordt pas in het voorjaar van 2015 bekend. We 
hebben besloten daar niet op te wachten. Vandaar dat de lonen al op 1 september 
2014 met 1,2% worden verhoogd. Wij verwachten dat die loonsverhoging onder het 
bedrag zit dat het kabinet beschikbaar gaat stellen. Uiteraard willen we wel al dat 
geld gebruiken voor extra loon. Vandaar dat in de cao is afgesproken dat het verschil 
tussen 1,2% en dat wat het kabinet beschikbaar stelt, tot extra loonsverhoging zal 
leiden.  
 
WERKDRUK 
 
Wat betekent die 40-urige werkweek? 
In het overleg waren we het er over eens dat de werkdruk in de sector primair 
onderwijs te hoog is. Daarom zijn er afspraken gemaakt om die hoge werkdruk 



beheersbaar te maken. Daarvoor is het noodzakelijk zichtbaar te maken waar en 
wanneer die werkdruk hoog is. Gebleken is dat het werken met een jaartaak die 
werkdruk eigenlijk verstopt. Door te werken met een weektaak is meteen duidelijk of 
er in die week wel of niet te veel uren zijn gewerkt. Dan kunnen er ook meteen 
afspraken worden gemaakt over compensatie, het liefst zo snel mogelijk.  
 
En wat betekent dat voor mijn werktijdfactor? 
Werken met een 40-urige werkweek betekent ook dat de aanstelling zal worden 
uitgedrukt in een aantal uren per week. Dat wordt gedaan door de huidige 
werktijdfactor te vermenigvuldigen met 40. Dat levert dan een aanstelling op in uren 
en minuten. Nieuwe benoemingen zullen worden uitgedrukt in een aantal hele uren 
per week. Bij die vacatureruimte moet rekening worden gehouden met de tijd voor 
lessen (of lesgebonden en/of behandeltaken), het voor- en nawerk (die in sommige 
gevallen ‘de opslagfactor’ heet), de tijd voor professionalisering en de tijd voor 
overige taken. De kleinste baan in het primair onderwijs zal voortaan acht uur zijn 
(0,2 FTE).  
 
Betekent de 40-urige werkweek ook wat voor mijn vakantie? 
In de cao zijn nu al bepalingen opgenomen over een 40-urige werkweek en 
vakantieverlof. Die gelden nu voor het onderwijsondersteunend personeel. 
Vergelijkbaar met die afspraken zal in de cao worden opgenomen dat het 
onderwijsgevend personeel recht heeft op 428 klokuren vakantieverlof (inclusief 
feestdagen). Dat vakantieverlof moet (ononderbroken) worden opgenomen in de 
schoolvakanties. 
 
Eerder was sprake van twee verschillende modellen die moesten helpen de 
werkdruk te beheersen. Wat zijn dat voor modellen? 
In de cao noemen we dat het basismodel en het overlegmodel. Het basismodel is 
eigenlijk de huidige cao, maar dan ‘vertaald’ naar een 40-urige werkweek. Dat 
betekent dat de maximale lessentaak van 930 uur blijft bestaan en dat met de 
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) moet worden afgesproken 
hoeveel er voor voor- en nawerk moet worden gerekend. Als iemand dat zou willen, 
mag er ook meer dan 930 klokuur les worden gegeven. Dat kan alleen als er 
vacatureruimte is. Een startende leerkracht mag nooit meer dan 930 klokuren 
lesgeven. 
 
Wie bepaalt er dan in het basismodel wanneer ik moet werken? 
Ieder jaar moeten er voor de zomervakantie afspraken gemaakt worden over op 
welke dagen de werknemer in het komend schooljaar moet werken. Voor de 
collega’s met een volledige (lesgevende) baan moet ook worden afgesproken op 
welke dagen er les wordt gegeven. Dat gesprek moet leiden tot gezamenlijke 
afspraken. Als dat niet lukt wordt de inzet bepaald aan de hand van het 
inzetbaarheidsschema. 
Dat betekent wel dat er geen sprake meer kan zijn van terugkomdagen. Voor de 
vakantie moet er dus ook een planning zijn van vergader- en scholingsdagen. Die 
momenten moeten onderdeel zijn van de te maken afspraken. 
 



Als over de inzet toch al afspraken gemaakt moeten worden, wat is dan het 
verschil met het overlegmodel? 
In het overlegmodel zit veel meer vrijheid dan in het basismodel. Zo is er geen sprake 
meer van een maximum lessentaak. De hoeveelheid lessen (of lesgebonden en/of 
behandeltaken) wordt in overleg vastgesteld. Dat geldt eigenlijk ook voor alle andere 
taken die binnen een school gedaan moeten worden. 
Een ander verschil is dat in de cao een percentage voor voor- en nawerk wordt 
afgesproken. In het overlegmodel heet dat ‘de opslagfactor’. Die opslagfactor ligt 
tussen de 35% en 45% en hoeft niet voor alle soorten les of lesgebonden en/of 
behandeltaken hetzelfde te zijn. De schoolleider doet de PMR een voorstel over 
welke percentages gehanteerd gaan worden. De PMR heeft daarbij 
instemmingsrecht. Ook moet de meerderheid van het personeel met de voorgestelde 
percentages instemmen. 
Wat wel gelijk is aan het basismodel is dat voor de zomervakantie afspraken 
gemaakt moeten worden over de dagen waarop in het volgend schooljaar gewerkt 
moet gaan worden. 
 
Kan mijn directeur zomaar zeggen dat het overlegmodel geldt? 
Nee, dat kan niet. Aan de overstap naar het overlegmodel zit een aantal strakke 
voorwaarden. Allereerst moet het bestuur het taakbeleid zo aanpassen, dat de 
overstap naar het overlegmodel ook voor alle scholen van het bestuur het 
voorgenomen beleid wordt. De personeelsgeleding van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad moet daarmee instemmen. 
Of het overlegmodel ook daadwerkelijk op een school wordt ingevoerd, wordt per 
school afzonderlijk bekeken. Het kan alleen als de PMR van de school en de 
meerderheid van het personeel ermee instemt. Bovendien mag de overstap naar het 
overlegmodel niet leiden tot vermindering van werkgelegenheid. Het aantal banen in 
het formatieplan van de school in het oude (basis)model en het overlegmodel moet 
dus gelijk blijven, als ook het aantal leerlingen gelijk blijft. 
Bovendien moet iedere school een eigen schoolleider hebben die de functionerings- 
en beoordelingsgesprekken voert. Dat laatste geldt overigens ook voor scholen die 
het basismodel hanteren. 
 
Als voor het overlegmodel is gekozen, geldt dat dan voor altijd? 
De keus voor het overlegmodel geldt voor drie jaar. Na die drie jaar moet die keus 
opnieuw aan de PMR en het personeel worden voorgelegd. Als daar niet de vereiste 
meerderheid wordt gekregen geldt automatisch weer het basismodel.  
 
DUURZAME INZETBAARHEID 
 
Hoe ziet de opvolger van de bapo eruit? 
De opvolger van de bapo heet de regeling duurzame inzetbaarheid. Die regeling 
bestaat uit drie elementen: een budget van 40 uur voor iedereen, een bijzonder 
budget voor startende leerkrachten en een bijzonder budget voor oudere 
werknemers (vanaf 57 jaar). Die nieuwe regeling komt dus in de plaats van de bapo-
regeling. Ook de leeftijdsuren voor het onderwijsondersteunend personeel (artikel 
6.35 van de huidige cao) komen te vervallen. 
 



Wanneer begint de nieuwe regeling en wanneer stopt de bapo? 
De nieuwe regeling begint op 1 oktober 2014. Dat betekent ook dat er vanaf 1 oktober 
2014 niemand meer van de bapo gebruik kan gaan maken. Werknemers die al bapo 
hebben aangevraagd, waarbij de ingangsdatum ligt voor 1 oktober 2014, kunnen nog 
wel van de bapo gebruikmaken. Uiteraard kan dat alleen als zij aan de voorwaarden 
van de huidige regeling voldoen. 
 
Wat geldt er voor iedereen? 
Alle werknemers krijgen een budget van 40 uur per jaar. Dat budget kan worden 
ingezet voor allerlei activiteiten die de duurzame inzetbaarheid helpen. Denk daarbij 
aan zaken als studieverlof, coaching, stage of niet plaats- en tijdgebonden 
werkzaamheden (bijvoorbeeld extra tijd voor voor- en nawerk). Het mag niet voor vrij 
opneembaar verlof worden ingezet. Achteraf moet in een functioneringsgesprek 
worden verantwoord waaraan de 40 uur is besteed.  
In overleg met de leidinggevende kan het budget drie jaar worden gespaard (in totaal 
dus 120 uur). Er moet dan wel vooraf duidelijk zijn waarvoor er wordt gespaard. 
 
En wat krijgt een startende leraar? 
Een startende leraar krijgt drie jaar lang 40 uur extra naast de 40 uur die iedereen 
krijgt. Dat budget kan besteed worden aan de doelen die voor iedereen gelden, maar 
ook aan verdere professionalisering. Wat daarmee bedoeld wordt leggen we straks 
uit bij het onderdeel professionalisering. 
 
Hoe lang ben ik een startende leraar? 
Een leraar die net in het onderwijs begint is een startende leraar. Als je begint in de 
laagste periodiek van je schaal, ben je drie jaar een startende leraar. Zodra je wordt 
ingeschaald in de vierde periodiek (bijvoorbeeld in LA4) ben je geen startende leraar 
meer en heb je geen recht meer op het bijzondere budget van 40 uur. 
 
En wanneer ben ik in deze regeling dan een oudere werknemer? 
Een werknemer heeft recht op het bijzondere budget voor oudere werknemers vanaf 
57 jaar. 
 
Waar hebben oudere werknemers recht op? 
Oudere werknemers hebben recht op een bijzonder budget van 130 klokuren. Dat 
bijzonder verlof kan uiteraard worden ingezet voor de doelen die eerder zijn 
genoemd. Specifiek voor oudere werknemers geldt dat zowel de 40 uur waar 
iedereen recht op heeft als de 130 uur van het bijzonder budget ook voor verlof 
mogen worden ingezet. Als het voor verlof wordt ingezet moet over het bijzonder 
budget (130 uur) een eigen bijdrage worden betaald. Die eigen bijdrage is 50% over 
de bijzondere verlofuren. Ondersteuners in de schalen 1 t/m 8 betalen een eigen 
bijdrage van 40%.  
 
Als ik maar 170 uur per jaar krijg, kan ik dan nooit meer een ‘grote bapo’ 
opnemen? 
In de tien jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd heeft de oudere werknemer recht op 
1700 uur bijzonder budget. CNV Onderwijs had graag gezien dat het mogelijk zou zijn 
een deel van dat totale budget naar voren te halen. Dan zou het mogelijk zijn geweest 



om al vanaf 57 jaar vijf jaar lang ‘grote bapo’ te houden. Dat is helaas niet gelukt. Wel 
is er een spaarvariant afgesproken. De 40 uur voor iedereen en het bijzondere budget 
mogen wel gespaard worden. Daarmee wordt een spaarpotje gemaakt om in de 
laatste vijf jaar voor de AOW-leeftijd wel 340 uur in te zetten. De eigen bijdrage wordt 
dan gerekend over maximaal 260 uur per jaar. De spaarvariant betekent wel dat er 
tijdens de spaarperiode extra gewerkt moet worden. 
 
Ik maak al gebruik van de bapo. Wat betekent die nieuwe regeling dan voor mij? 
Er zijn drie soorten overgangsregeling afgesproken: één voor de gebruikers van de 
‘kleine bapo’, één voor de gebruikers van de ‘grote bapo’ en één voor gebruikers van 
de Spaarbapo. 
 
Wat geldt er voor gebruikers van de ‘kleine bapo’? 
Werknemers die nu gebruikmaken van de ‘kleine bapo’ hebben recht op een 
overgangsbudget van 130 klokuren. Samen met de 40 uur voor iedereen is dat 
voldoende om de ‘kleine bapo’ voort te zetten. De eigen bijdrage over het 
overgangsbudget is 50% (of 40% voor onderwijsondersteunend personeel in de 
schalen 1 t/m 8). Zodra de leeftijd van 57 wordt bereikt wordt de overstap naar de 
nieuwe regeling gemaakt. 
 
Wat geldt er voor gebruikers van de ‘grote bapo’? 
Werknemers die nu gebruikmaken van de ‘grote bapo’ gaan direct gebruikmaken van 
het aanvullend budget (ook als zij 56 jaar zijn). Daarnaast krijgen zij een 
overgangsbudget van 170 uur. De eigen bijdrage over het overgangsbudget bedraagt 
50% (40% voor onderwijsondersteunend personeel in de schalen 1 t/m 8). Als de 
volledige 340 uur wordt ingezet wordt dus over 300 uur een eigen bijdrage 
ingehouden. 
 
Wat gebeurt er met mijn gespaarde bapo-uren? 
Gespaarde bapo-uren kunnen gewoon worden opgenomen. De eigen bijdrage is die 
uit de huidige regeling (dus 35% of 25%). 
 
PROFESSIONALISERING 
 
Waarom is professionalisering zo’n belangrijk onderwerp geworden in de cao? 
De kwaliteit van het onderwijs staat voortdurend ter discussie. CNV Onderwijs vindt 
dat het daarbij draait om de kwaliteit van de leerkrachten, het ondersteunend 
personeel en de schoolleiders. Daarom is ook afgesproken dat de professionele 
ontwikkeling een vast agendapunt in functioneringsgesprekken moet worden. In de 
nieuwe cao-afspraken staat met name de professionalisering van startende 
leerkrachten centraal. 
 
Maar als je van de pabo komt mag je toch al overal lesgeven? 
Dat klopt en dat blijft ook zo. Als je van de pabo komt ben je startbekwaam. Maar 
onderwijs is ook een vak dat je vooral leert in de dagelijkse praktijk. Daarom moet je 
je ook als net afgestudeerde startende leerkracht vanaf het begin blijven 
ontwikkelen. In de cao wordt een aantal eisen opgenomen waaraan de startende 
leerkracht binnen drie jaar moet voldoen. We noemen dat dan basisbekwaam.  



 
En als ik basisbekwaam ben, zijn daar dan gevolgen aan verbonden?  
Ja en nee. Het hoort bij het gewone werk van de startende leerkracht om binnen drie 
jaar basisbekwaam te worden. Sterker nog, als de leerkracht zich niet binnen drie 
jaar basisbekwaam mag noemen, kan dat rechtspositionele gevolgen hebben. Daar 
staat tegenover dat er een snellere inschaling in de vierde periodiek van de functie 
(bijvoorbeeld LA4) plaatsvindt als de startende leerkracht eerder dan na drie jaar 
basisbekwaam is. Is de startende leerkracht eenmaal basisbekwaam, dan bestaat er 
ook geen recht meer op het bijzondere budget duurzame inzetbaarheid. Uiteraard 
nog wel op het budget van 40 uur voor iedereen. 
 
Hoe word ik basisbekwaam? 
De startende leerkracht maakt samen met de leidinggevende afspraken over zijn 
professionalisering. Die afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk 
ontwikkelingsplan. Daarnaast heeft de startende leerkracht recht op coaching. Die 
coaching mag niet gegeven worden door de direct leidinggevende. En omdat je 
onderwijs geven vooral leert in de praktijk vinden we het belangrijk dat startende 
leerkrachten waar mogelijk alleen worden ingezet voor lesgeven, voor- en nawerk en 
professionalisering.  
 
Wat gebeurt er als ik eenmaal basisbekwaam ben? 
Als een leerkracht eenmaal basisbekwaam is, worden er meteen afspraken gemaakt 
over de verdere professionalisering. In de cao wordt ook een aantal meer complexe 
eisen opgenomen, waarvan het goed zou zijn als iedere leerkracht daaraan binnen 
zeven jaar zou voldoen. Dat noemen we dan vakbekwaamheid. Als een leerkracht 
sneller dan na zeven jaar vakbekwaam is, vindt er een snellere inschaling in de 
achtste periodiek van de functie (bijvoorbeeld LA8) plaats.  
 
Wie beoordeelt er eigenlijk of ik basisbekwaam of vakbekwaam ben? 
Op iedere school worden nu al functionerings- en beoordelingsgesprekken 
gehouden. In die gesprekken zal ook beoordeeld worden of een leerkracht 
basisbekwaam of vakbekwaam is. In de cao worden daarvoor toetsbare criteria 
opgenomen. Met de PMR worden afspraken gemaakt over de begeleiding van 
(startende) leerkrachten en de manier waarop dat gebeurt.  
 
Zijn er alleen maar afspraken gemaakt voor leerkrachten? 
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van leerkrachten én 
ondersteunend personeel én schoolleiders. Daarom krijgen alle werknemers recht 
op 2 uur per week (bij een volledige baan) voor hun professionele ontwikkeling. Er 
zijn ook afspraken gemaakt over geld. Per school zal er voor iedere volledige baan 
gemiddeld F 500,00 worden vrijgemaakt voor die professionele ontwikkeling. In het 
functioneringsgesprek moet de werknemer aangeven waar hij die 2 uur per week 
voor heeft gebruikt.  
 
Twee uur per week? We hadden toch al 10% deskundigheidsbevordering? 
In de huidige cao staat inderdaad een regeling over 10% deskundigheidsbevordering. 
De helft van de uren mocht door de werkgever worden ingevuld. Dat leidde op veel 
scholen tot veel discussie. Om aan die discussie een eind te maken is nu vastgelegd 



dat de werknemer zelf gaat over 5% deskundigheidsbevordering en professionele 
ontwikkeling. Bij een 40-urige werkweek is dat 2 uur per week. Dat betekent ook dat 
de afspraken over de 10% deskundigheidsbevordering komen te vervallen. 
 
OVERIGE ONDERWERPEN 
 
Is er nog wat afgesproken over medezeggenschap? 
Sinds begin dit jaar kent ieder samenwerkingsverband passend onderwijs een 
ondersteuningsplanraad (OPR). In de cao zal worden vastgelegd dat personeelsleden 
die zitting hebben in de OPR recht hebben op 60 klokuren per jaar binnen hun 
betrekkingsomvang.  
Iedere voorzitter van een medezeggenschapsraad krijgt 20 klokuren extra, bovenop 
de bestaande faciliteiten. Als de voorzitter een ouder is, worden de uren toegekend 
aan de secretaris van de MR. 
 
Komen er nog nieuwe functies in de cao? 
In de cao zal een voorbeeldfunctie worden opgenomen van een onderwijsassistent 
met medische taken. Ook is afgesproken dat alle leidinggevende functies of functies 
met leidinggevende taken met behulp van Fuwa-PO zullen worden gewaardeerd. Dat 
moet voor 30 juni 2015 gebeurd zijn. 
 
Zijn er nog specifieke afspraken gemaakt over schoolleiders? 
In de huidige cao is al opgenomen dat schoolleiders ingeschreven moeten staan in 
het schoolleidersregister. Die inschrijving is maar vier jaar geldig. In deze cao zijn 
afspraken gemaakt over wat er in het kader van de herregistratie moet gebeuren. 
Duidelijk is dat een schoolleider die niet (meer) in het schoolleidersregister staat, 
zijn functie niet meer kan uitoefenen. De werkgever zal zo’n schoolleider een andere 
functie aanbieden, mits de schoolleider daarvoor gekwalificeerd is. Uiteraard moet 
er wel zo’n functie beschikbaar zijn. Is dat niet het geval dan kan het niet voldoen aan 
de eisen van herregistratie leiden tot ontslag. 
 
Hoe nu verder? 
Helemaal aan het begin van deze nieuwsbrief hebben we al gezegd dat deze 
afspraken alleen een cao kunnen worden als jij als lid van CNV Onderwijs daarmee 
instemt. Daarom organiseren wij eind augustus/begin september een aantal 
ledenbijeenkomsten in het land. De stemming zal via internet plaatsvinden. 
Halverwege augustus ontvang je een nieuwsbrief, waarin precies staat uitgelegd hoe 
er gestemd kan worden en waar de ledenbijeenkomsten zullen zijn. 
 
VRAGEN 
 
Als ik nog vragen heb, bij wie kan ik die dan stellen?  
Vragen over de inhoud van dit bericht of over het onderhandelaarsakkoord kunnen 
worden gesteld door een e-mail te sturen naar cao-po@cnvo.nl 
 
 
 
 


