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Persber icht  
Tilburg, 25 januari 2013  

 

Akkoord nieuwe CAO Ons Middelbaar Onderwijs 
De vakcentrales CCOOP en CMHF en de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) 
zijn op donderdag 24 januari akkoord gegaan met de nieuwe CAO OMO. Daarmee is 
het in oktober bereikte onderhandelaarsresultaat na onderling overeengekomen 
wijzigingen omgezet naar een akkoord. 

Zowel de vakcentrales als de raad van bestuur van OMO hebben het onderhandelaarsresultaat 
de afgelopen periode voorgelegd aan hun achterban. Dat leverde nog een aantal vragen op, met 
name over de compensatie van de wettelijke inkorting van de zomervakantie voor het 
onderwijzend personeel. Tijdens de laatste onderhandelingen is het gelukt een balans te vinden 
tussen de wensen van zowel de werknemers als de werkgever. 

Verlofregeling onderwijzend personeel 
In de nieuwe CAO OMO is overeengekomen dat aan het onderwijzend personeel naast de door 
de Minister vastgestelde schoolvakanties drie collectieve vrije dagen en drie individuele vrije 
dagen worden toegekend, op te nemen op een van de twaalf roostervrije dagen voor leerlingen. 
De details over deze drie collectieve en drie individuele dagen staan beschreven in het CAO-
akkoord bij onderdeel 2: ‘uitwerking arbeidsvoorwaardenbeleid naar aanleiding van de wet 
onderwijstijd’. Het CAO-akkoord is in te zien op www.omo.nl. 

Modern pakket arbeidsvoorwaarden 
Met deze nieuwe CAO OMO is een belangrijke volgende stap gezet naar een pakket aan flexibele 
(secundaire) arbeidsvoorwaarden. Scholen en individuele medewerkers kunnen nu afspraken op 
maat maken die ten goede komen aan de inzetbaarheid, het onderwijsprogramma en de 
onderwijskwaliteit voor de leerlingen. Daarbij valt te denken aan afspraken over mobiliteit en 
aan afspraken over het inplannen van de extra vrije dagen.  

Kaderstellende CAO 
De CAO OMO gaat met terugwerkende kracht in per 1 augustus 2012 en loopt tot 1 augustus 
2013. Deze nieuwe CAO OMO vormt de opmaat naar onderhandelingen over verdere 
modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket waarbij de feitelijke invulling van de 
arbeidsvoorwaarden zo dicht mogelijk bij het onderwijsproces plaatsvindt. 
  

Noot aan de redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met  
Ons Middelbaar Onderwijs:  
S. Barendse (013) 5955 501 - 06-51202960 - s.barendse@omo.nl 
CNV Onderwijs:  
T. Boot - 06- 46595075 -  tboot@cnvo.nl 
Federatie van Onderwijsvakorganisaties:  
H. van Bergen - 06-19326091 - henry.vanbergen@fvov.nl 
 



 

 pag. 2 van 2 

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet 
onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met 
praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden 
geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities 
voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor 
kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door 
het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch 
kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.  


