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Inleiding 

In dit integraal voorstel heeft de MBO Raad de uitgangspunten voor een nieuwe CAO BVE zoveel 

mogelijk in concrete tekstvoorstellen uitgewerkt.  

 

Het voorstel is aan hand van de onderstaande onderwerpen uitgewerkt: 

1. de STER: verhouding medezeggenschap – zeggenschap – CAO  

2. arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid; 

3. de bovenwettelijke werkloosheidsregeling; 

4. ziekte en arbeidsongeschiktheid; 

5. beoordelen en belonen; 

6. flexibiliteit en inzetbaarheid; 

7. vakantie en verlof; 

8. overige inhoudelijke wijzigingen; 

9. looptijd; 

10. de herschreven tekst CAO BVE inclusief 1 t/m 8 in rood weergegeven en inclusief 

transponeringstabel 

 

Leeswijzer bij tekstvoorstellen 

Voor het bestuderen van dit integraal voorstel adviseert de MBO Raad de herschreven tekst (10) als 

uitgangspunt te nemen. Hierbij is een transponeringstabel gevoegd waarin staat aangeven waar in de 

herschreven tekst de bepalingen uit de laatste verlengde CAO BVE – al dan niet inhoudelijk 

herschreven - terug te vinden zijn, dan wel dat is aangegeven dat het betreffende artikel is vervallen. 

De inhoudelijke wijzigingen zoals beschreven in 1 tot en met 8 van dit integrale voorstel zijn in de kleur 

rood weergegeven in de herschreven tekst (10). De voorgestelde cao-teksten (1 t/m 8) zijn derhalve 

gebaseerd op de herschreven cao-tekst (10).  

Voor eventuele vragen of onduidelijkheden kan contact worden opgenomen met José Faber van de 

MBO Raad (ja.faber@mboraad.nl). 

 



  2/21 

  

voorstelnummer  : 1 

onderwerp    : integraal voorstel  CAO BVE 

onderdeel    : de STER: verhouding medezeggenschap – zeggenschap - CAO 

 

 

Voorstellen 

1.Artikel 3.3. (werkverdeling) luidt: 

 

Artikel 3.3 

Werkverdeling 

1. Met inachtneming van artikel 3.1 lid 1 t/m 3 en de geborgde zeggenschap van onderwijsgevenden zoals 

vastgelegd in het Professioneel Statuut, waarbij de werknemers in het onderwijsteam binnen de wettelijke 

eisen en de door de werkgever in overleg met de OR vastgestelde kaders de pedagogisch-didactische aanpak 

en lesmethoden binnen hun onderwijsteam bepalen, verdelen de werknemers binnen een onderwijsteam, na 

vaststelling van de onderwijsprogrammering, de werkzaamheden in overleg met de leidinggevende. 

2. Onder leiding van de leidinggevende vindt, binnen de wettelijke eisen en door de werkgever in overleg met 

de OR vastgestelde kaders, met de werknemers in het onderwijsteam overleg en besluitvorming plaats over 

alle aangelegenheden betreffende de pedagogisch-didactische aanpak en lesmethoden van hun onderwijsteam. 

Bij dit overleg legt de leidinggevende een opdracht met bijbehorend budget voor aan de betrokken werknemers 

binnen het onderwijsteam. Uit dit overleg vloeien werkzaamheden voort die na vaststelling van de 

onderwijsprogrammering en met inachtneming van lid 3 worden verdeeld. 

3. Bij de verdeling van de werkzaamheden wordt de volgende procedure in acht genomen: 

a.  de leidinggevende inventariseert de wensen van de werknemers van het onderwijsteam voor wat betreft 

inzetbaarheid en werktijden. 

b.  de betrokken werknemers bespreken hoe zij de werkzaamheden gaan verdelen en doen hierover een 

voorstel aan de leidinggevende. 

c.  de leidinggevende past het voorstel zo nodig aan en doet een definitief voorstel aan het onderwijsteam.  

In het voorstel geeft de leidinggevende ook aan hoe te handelen bij tussentijdse wijzigingen in de planning en 

de verdeling van de werkzaamheden. 

d.  de leidinggevende deelt conform de vastgestelde werkverdeling de taken toe. 

4. De besluitvorming over het definitieve voorstel van de leidinggevende vindt plaats met inachtneming van het 

volgende: 

a.  er wordt gestemd aan de hand van ‘One Man, One Vote’. 

b.  indien ten minste de meerderheid van de stemgerechtigde werknemers zich in het definitieve voorstel 

kan vinden, geldt dit als vastgesteld. 

c.  tussen de datum waarop het definitieve voorstel is gedaan en de datum waarop de stemming moet  

hebben plaatsgevonden liggen minimaal 3 werkdagen. 

d.  indien de stemming niet leidt tot een meerderheid deelt de leidinggevende de werkzaamheden toe  

conform de terugvaloptie genoemd in lid 6. 

5. Dit artikel is ook van toepassing op de werknemer die direct betrokken is bij het primaire proces en die 

benoemd is in een functie met carrièrepatroon 7 of 8 indien hij deel uit maakt van het desbetreffende 

onderwijsteam. 

6.Bij het ontbreken van de vereiste meerderheid genoemd in artikel lid 4 deelt de leidinggevende de 

werkzaamheden toe en draagt de leidinggevende - met inachtneming van artikel 4.1 lid 8 en 9 - uren ten 

behoeve van scholing en professionalisering op aan de werknemer die direct betrokken is bij het primaire 

proces en die benoemd is in een functie met carrièrepatroon 9 of hoger. De leidinggevende kan bij de toedeling 

van werkzaamheden afwijken van de eventueel in het onderwijsteam al 

overeengekomen onderwijsprogrammering. 
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2.De toelichting op artikel 3.3 luidt: 

 

Toelichting  

De werkgever stelt in overleg met de OR de onderwijsteams vast. In het Professioneel Statuut is vastgelegd dat 

in het mbo het onderwijsteam de basis organisatorische eenheid is. De werkgever voert overleg met de OR 

over de criteria voor de vaststelling van de onderwijsteams. Een onderwijsteam kenmerkt zich in beginsel door 

het werken aan een gemeenschappelijke taak: het verzorgen van een opleiding op basis van een 

kwalificatiedossier. 

 

3.Artikel 12.4 lid 2 sub e wordt als volgt aangepast: 

Op grond van artikel 32 lid 1 WOR wordt aan de OR, naast de bevoegdheden die elders in deze cao aan de OR 

zijn toegekend, een instemmingsbevoegdheid conform artikel 27 WOR toegekend over een voorgenomen 

besluit op het gebied van de volgende onderwerpen: 

(…) 

e.formatiebeleid, dat wil zeggen de uitgangspunten voor het beleid ten aanzien van de formatie. Onder formatie 

wordt verstaan het totaal van functies naar aard en niveau binnen de instelling. 

(…) 

 

4. Artikel 12.4 lid 2 sub f wordt als volgt aangepast: 

Op grond van artikel 32 lid 1 WOR wordt aan de OR, naast de bevoegdheden die elders in deze cao aan de OR 

zijn toegekend, een instemmingsbevoegdheid conform artikel 27 WOR toegekend over een voorgenomen 

besluit op het gebied van de volgende onderwerpen: 

(…) 

f. taakbelastingsbeleid, dat wil zeggen de uitgangspunten voor het beleid waarbij wordt gestreefd naar 

zodanige arbeidsomstandigheden dat daarin liggende oorzaken voor verzuim wegens arbeidsongeschiktheid en 

ziekte zo veel mogelijk worden weggenomen. 

(…) 
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voorstelnummer  : 2 

onderwerp    : integraal voorstel  CAO BVE 

onderdeel    : arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid 

 

 

Voorstellen 

1. De BAPO-regeling vervalt. De volgende tekst wordt in de cao opgenomen: 

 

Bijlage D BAPO-regeling 

De BAPO-regeling is per 1 oktober 2013 vervallen. Deelname is voor werknemers niet meer mogelijk. Dit geldt 

ook voor werknemers die op 30 september 2013 reeds deelnamen aan de regeling of uiterlijk op die datum 

conform artikel  V van de regeling een aanvraag voor deelname bij hun werkgever hebben ingediend. Eerdere 

door of namens de werkgever gegeven toekenningsbesluiten zijn vervallen. 

 
2.De artikelen m.b.t. (verlof)faciliteiten voor ouderen (huidige cao: artikelen E-18 t/m E-22) vervallen. 
 
3.Artikel 9.1 lid 1 t/m 4 luidt: 
 

1. De werkgever komt in overleg met de OR de uitgangspunten voor het beleid overeen waarbij wordt 

gestreefd naar zodanige arbeidsomstandigheden dat daarin liggende oorzaken voor verzuim wegens 

arbeidsongeschiktheid en ziekte zo veel mogelijk worden weggenomen. Deze beleidsuitgangspunten kunnen 

gericht zijn op een aangepast werkrooster, taakverlichting door toepassing van taakdifferentiatie en 

taakroulatie en scholing. 

2. Bij het uitvoeren en realiseren van het beleid zoals bedoeld in lid 1 maakt de werkgever gebruik van de 

Workability Index (WAI).   

3. Onderdeel van het beleid zoals bedoeld in lid 1 zijn uitgangspunten gericht op de gebruikers van de BAPO-

regeling die op 1 oktober 2013 is vervallen. 

4. De werknemer werkt optimaal mee aan de naleving van het ziektepreventie- en re-integratiebeleid.   
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voorstelnummer  : 3 

onderwerp    : integraal voorstel  CAO BVE 

onderdeel    : de bovenwettelijke werkloosheidsregeling  

 

 

Toelichting 

Onderstaand zijn de inhoudelijke uitgangspunten van de nieuwe bovenwettelijke 

werkloosheidsregeling weergegeven. Deze inhoud wordt uitgewerkt en geconcretiseerd in nieuwe 

bepalingen die gezamenlijk de nieuwe bovenwettelijke werkloosheidsregeling zullen vormen. 

 

Voorstellen 

1.De BWR BVE 2008 vervalt. 
 
2.Er komt een nieuwe bovenwettelijke werkloosheidsregeling waarin de volgende uitgangspunten zijn 
verwerkt: 

 

Het recht op een uitkering: 

a. de regeling is van toepassing op werknemers die een arbeidsverleden hebben van minimaal 
5 jaar aaneengesloten bij de huidige werkgever en diens rechtsvoorgangers; 

b. de werknemer heeft recht op een WW-uitkering en de arbeidsovereenkomst is geëindigd in 
verband met: 

 de opheffing van de instelling of een deel daarvan of de betrekking, of een zodanige 
verandering in de inrichting van het onderwijs dat de werkzaamheden van de werknemer 
overbodig zullen worden, of; 

 ontslag
1
 op initiatief van en door de werkgever, vanwege een andere reden dan de 

ongeschiktheid/onbekwaamheid van de werknemer voor de functie, het niet voldoen aan 
de benoembaarheidseisen voor de functie, plichtsverzuim van de werknemer en overige 
dringende redenen die de werknemer te verwijten vallen. 

   
Duur van de uitkering: 

c. gelijk aan duur WW-uitkering. 
 
Hoogte van de uitkering: 

d. de WW-uitkering wordt gedurende de eerste twee maanden per dag tot 83%, vanaf de derde 
tot en met de twaalfde maand tot 78% en vervolgens vanaf twaalf maanden tot 70% van de 
ongemaximeerde berekeningsgrondslag aangevuld. 

   
Re-integratie en preventie: 

e. gedurende de looptijd van de WW-uitkering bestaat de mogelijkheid tot een aantal re-
integratiebevorderende maatregelen, zoals bijvoorbeeld actieve begeleiding re-integratie, 
voorrangspositie bij interne vacatures, loonsuppletie in geval van aanvaarden minder 
betaalde arbeid, een scholingsbudget, bijdrage kosten kinderopvang indien de 
werkzoekende daar op basis van de Wet Kinderopvang geen recht meer op heeft. 

                                                     
1
 Met ontslag wordt bedoeld: opzegging van de arbeidsovereenkomst, verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst, beëindiging 

met wederzijds goedvinden. Hieronder valt niet het van rechtswege eindigen van een arbeidsovereenkomst. 
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Overig: 

f.      de werkzoekenden die op 1 oktober 2013 reeds recht hadden op een bovenwettelijke 
uitkering op grond van de BWR BVE 2008 (of voorgaande regelingen) blijven deze rechten 
behouden; 

g. de looptijd van de regeling is gekoppeld aan de looptijd van de cao; 
h. in geval van reorganisatie kunnen m.b.t. de punten a, c, d, e, f en g op instellingsniveau 

afwijkende afspraken gemaakt worden met de vakbonden in een overeen te komen sociaal 
plan. 
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voorstelnummer  : 4 

onderwerp    : integraal voorstel  CAO BVE 

onderdeel    : ziekte en arbeidsongeschiktheid 

 

 

Toelichting 

Onderstaand zijn de inhoudelijke wijzigingen van de Ziekte en Arbeidsongeschiktheidsregeling 

weergegeven. Deze inhoud wordt geconcretiseerd in nieuwe bepalingen die onderdeel van de Ziekte 

en Arbeidsongeschiktheidsregeling zullen zijn die de huidige bepalingen vervangen.  

 

Voorstellen 

1.De ZAR BVE 2005 vervalt. 
 
2.Er komt een nieuwe Ziekte en Arbeidsongeschiktheidsregeling met daarin de volgende inhoudelijke 
wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van de huidige regeling verwerkt: 
 

Hoogte van de loondoorbetaling: 

a. gedurende de periode van 24 maanden vindt er een geleidelijke afbouw van de 
loondoorbetaling plaats: 

 100% tijdens de eerste t/m de vierde maand; 

  90% tijdens de vijfde t/m de achtste maand; 

  80% tijdens de negende t/m de twaalfde maand; 

  70% tijdens de dertiende t/m de vierentwintigste maand. 
b. 100% loondoorbetaling over gewerkte uren in eigen functie; 
c. de loondoorbetaling wordt verhoogd als de werknemer één van de volgende activiteiten 

verricht: 

 het uitvoeren van op re-integratie gerichte werkzaamheden in het kader van een re-
integratieplan; 

 het volgen van scholing/training gericht op werkhervatting; 

 het aanvaarden van een lager gesalarieerde functie (al dan niet bij de eigen 
werkgever). 

    In dat geval gelden de volgende percentages m.b.t. de loondoorbetaling: 

 100% tijdens de eerste t/m de vierde maand; 

  95% tijdens de vijfde t/m de achtste maand; 

  85% tijdens de negende t/m de twaalfde maand; 

  75% tijdens de dertiende t/m de vierentwintigste maand. 
d. de loondoorbetalingsverplichting tijdens een door het UWV opgelegde loonsanctieperiode is 

gelijk aan de loondoorbetalingsverplichting van de dertiende t/m de vierentwintigste maand. 
 
Preventie: 

e. op instellingsniveau kan met de OR nadere afspraken gemaakt worden over maatregelen 
die gericht zijn om ziekte en arbeidsongeschikt te voorkomen. 

 
Overig: 

f. de looptijd van de regeling is gekoppeld aan de looptijd van de cao. 
 
3.Artikel H-59a wordt vervangen door de volgende tekst: 
 
1.De werknemer die bij de beoordeling van zijn aanvraag om uitkering op grond van de WIA ingaande 1 januari 

2008 of later, minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard en die wegens zijn 
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arbeidsongeschiktheid is herplaatst bij zijn werkgever of bij een andere werkgever, heeft recht op compensatie 

van zijn inkomensverlies. Als inkomensverlies wordt beschouwd het verschil tussen zijn loon voorafgaand aan 

de eerste ziektedag en zijn loon na herplaatsing.  

2. De compensatie, bedoeld in het eerste lid, bedraagt 65% van het inkomensverlies en duurt maximaal 2 jaar. 

Wettelijke of bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten die de werknemer heeft naast zijn 

huidige loon, worden op de compensatie in mindering gebracht.  
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voorstelnummer  : 5 
onderwerp    : integraal voorstel  CAO BVE 

onderdeel    : beoordelen en belonen 

 

 

Voorstellen 

 

1.De jaarlijkse automatische verhoging van het salaris met een periodiek, de mogelijkheid tot  

onthouding van deze jaarlijkse automatische verhoging en het structurele karakter van de 

bindingstoelage komen te vervallen. Het toekennen van een periodiek of de bindingstoelage is 

afhankelijk van voldoende functioneren, vast te stellen in een beoordelingsgesprek dat op basis van 

de cao jaarlijks dient plaats te vinden. De hoogte van de bindingstoelage voor LB t/m LE is voor 

werknemers die voor de eerste keer in aanmerking komen voor bindingstoelage aangepast.  

 

2.Artikel 5.2 lid 3 luidt:  

3. De werkgever voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de werknemer. Het salaris van de werknemer kan 

op basis van een voldoende beoordeling volgens het voor hem geldende carrièrepatroon jaarlijks op 1 augustus 

met één periodiek worden verhoogd. 

 

3. Artikel 6.3 luidt: 

1. De werknemer heeft jaarlijks recht op een bindingstoelage indien hij benoemd is in een functie met 

carrièrepatroon LB en zijn maandsalaris vanaf 1 januari 2009 gedurende 5 jaar gelijk aan of hoger dan het 

maximumsalaris voor zijn functie is, en uit een in hetzelfde kalenderjaar gehouden beoordeling blijkt dat de 

werknemer voldoende functioneert. 

2.De werknemer heeft jaarlijks recht op een bindingstoelage indien hij benoemd is in een functie met 

carrièrepatroon LC, LD of LE en zijn maandsalaris gedurende 5 jaar gelijk aan of hoger dan het maximumsalaris 

voor zijn functie is, en uit een in hetzelfde kalenderjaar gehouden beoordeling blijkt dat de werknemer 

voldoende functioneert.  

3. In afwijking van het eerste en tweede lid heeft de werknemer geen recht op een bindingstoelage vanaf het 

moment waarop hij wordt benoemd in een functie met een hoger maximumsalaris.  

4. De hoogte van de bindingstoelage is opgenomen in bijlage A. Voor werknemers die reeds vóór 1 oktober 

2013 een bindingstoelage zoals bedoeld in lid 2 hebben ontvangen hebben - indien opnieuw wordt voldaan aan 

lid 2 - recht op het bedrag dat is opgenomen in tabel 1. Werknemers die ná 1 oktober 2013 recht hebben op 

een bindingstoelage zoals bedoeld in lid 1 en 2 hebben recht op het bedrag dat is opgenomen in tabel 2. 

5. Over de bindingstoelage worden geen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering berekend. 

6. De bindingstoelage wordt in augustus uitgekeerd. 

 

4.De toelichting op artikel 6.3 luidt: 

Toelichting 

De bindingstoelage heeft geen structureel karakter. Elk jaar zal de toekenning opnieuw beoordeeld worden in 

een beoordelingsgesprek. Hierbij wordt de peildatumsystematiek gehanteerd.  

 

De peildatumsystematiek houdt in dat voor de werknemer op peildatum 1 augustus van enig kalenderjaar 

wordt vastgesteld of hij voldoet aan de criteria zoals bedoeld in artikel 6.3 lid 1 en 2. Voorwaarde voor het 

verkrijgen van de bindingstoelage is voorts dat hij op 1 augustus in dienst is. Een werknemer die vóór de 

peildatum 1 augustus uit dienst treedt ontvangt geen (pro rata) betaling van de 

bindingstoelage.  
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De bindingstoelage wordt vastgesteld op basis van de volgende formule:  
BT x (BS-BK) : NS waarbij:  

BT = bindingstoelage.  

BS = brutosalaris dat op basis van de betrekkingsomvang in de maand augustus is vastgesteld (inclusief 
eventuele vervanging of tijdelijke uitbreiding).  

BK = brutokortingen in de maand augustus.  
Onder brutokorting wordt verstaan een korting wegens:  

– anticumulatiebepaling,  

– schorsing,  
– staking,  

– gedeeltelijk of volledig buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging,  
– fiets-regeling.  

NS = normsalaris (het salaris).  

De uitkomst van de berekening wordt rekenkundig afgerond op twee cijfers achter de komma. 

 

Indien het door langdurige afwezigheid van de werknemer (bijv. vanwege langdurige ziekte of 

arbeidsongeschiktheid of onbetaald verlof) niet mogelijk is om een beoordeling plaats te doen vinden kan er 

geen recht op bindingstoelage ontstaan. 

 

5.De in bijlage B-4 genoemde bedragen luiden: 

 

TABEL 1 

LC 1524 

LD 1692 

LE 1480 

 

TABEL 2 

LB 684 

LC 762 

LD 846 

LE 740 

 

 

6.Het artikel “dat bij indiensttreding het maandsalaris wordt vastgesteld op een bedrag dat ten minste 

gelijk is aan het laatgenoten salaris” vervalt.  

 

7.Artikel 7.4 luidt: 

 

1. De werknemer heeft recht op een jubileumgratificatie zodra hij een totale diensttijd, op basis van een 

arbeidsovereenkomst, heeft van 25 of 40 jaar bij een werkgever in de zin van de cao.  

2. Diensttijd vervuld bij verschillende werkgevers in de zin van de cao wordt meegeteld voor de berekening van 

de jubileumgratificatie. 

3. De doorgebrachte diensttijd als deeltijdwerknemer telt voor de berekening van de diensttijd mee als ware zij 

in een normbetrekking doorgebracht. De tijd gedurende welke de werknemer twee of meer 

arbeidsovereenkomsten bij een werkgever in de zin van de cao naast elkaar heeft, komt slechts eenmaal in 

aanmerking voor de berekening van de diensttijd.  

4. De jubileumgratificatie bedraagt: 

a.  bij een 25-jarig jubileum: 50%; 

b.  bij een 40-jarig jubileum: 100% 

van het bruto maandsalaris dat hij geniet op het moment dat hij in aanmerking komt 

voor de jubileumgratificatie, verhoogd met de vakantietoeslag daarover.  
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5. Indien het jubileum valt in een periode waarin de werknemer volledig onbetaald verlof geniet, wordt de 

jubileumgratificatie uitgekeerd zodra hij na afloop van het verlof de werkzaamheden bij de werkgever hervat. 

6. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst met een werkgever in de zin van de cao van voor 1 oktober 

2013, wordt de diensttijd berekend op grond het gestelde in artikel H-75 uit de CAO BVE 2007-2009. 

 

8. De uitlooptoeslag, EHBO-toelage, garantietoelage onregelmatige dienst OBP, toelage 

onregelmatige dienst OP, waarneming hogere functie en verschuivingstoeslag vervalt. Werknemers 

die voor 1 oktober 2013 structureel recht hebben op één van deze toe(s)lagen behouden deze. 

 

9.Artikel 6.6. luidt: 

De werknemer behorend tot de functiecategorie OBP die op 1 oktober 2013 recht had op de garantietoelage 

onregelmatige dienst OBP zoals bedoeld in de artikelen I-33 t/m I-36 van de CAO BVE 2007-2009 behoudt dit 

recht. Voor deze werknemers blijft de inhoud van deze artikelen van toepassing. Overige werknemers hebben 

geen recht op een garantietoelage onregelmatige dienst OBP. 

 

10.Artikel 6.7 luidt: 

De werknemer behorend tot de functiecategorie OP die op 1 oktober 2013 recht had op de toelage 

onregelmatige dienst OP zoals bedoeld in artikel I-37 van de CAO BVE 2007-2009 behoudt dit recht. Voor deze 

werknemers blijft de inhoud van dit artikel van toepassing. Overige werknemers hebben geen recht op een 

toelage onregelmatige dienst OP. 

 

11.Artikel 6.8 luidt: 

Indien een werknemer op 1 oktober 2013 recht had op een salaris zoals bedoeld in de artikel I-46 t/m I-48 van 

de CAO BVE 2007-2009 blijft de inhoud van deze artikelen van toepassing. De artikelen hebben op overige 

gevallen geen toepassing meer. 

 

12.Artikel 6.9 luidt: 

De werkgever kan de werknemer die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma belasten met de eerste hulp 

bij ongevallen. De werknemer die daartoe, op basis van artikel I-19 van de CAO BVE 2007-2009, op 1 oktober 

2013 een toelage van  € 9,47 euro per maand ontving behoudt deze toelage. Deze toelage wordt geïndexeerd 

met het percentage waarmee de salarisbedragen op basis van een ASM worden verhoogd. De indexatie geldt 

vanaf het moment dat de ASM van toepassing is en wordt afgerond op twee cijfers achter de komma. 

Overige werknemers die door de werkgever worden belast met de eerste hulp bij ongevallen hebben geen recht 

op een toelage. 

 

13.Artikel 6.10 luidt: 

De werknemer behorend tot de functiecategorie OP die op 1 oktober 2013 recht had op een uitlooptoeslag zoals 

bedoeld in artikel I-8 van de CAO BVE 2007-2009 behoudt dit recht. Voor deze werknemers blijft de inhoud van 

artikel I-8 van toepassing. Deze toelage wordt geïndexeerd met het percentage waarmee de salarisbedragen op 

basis van een ASM worden verhoogd.  

De indexatie geldt vanaf het moment dat de ASM van toepassing is en wordt afgerond op twee cijfers achter de 

komma. 

Overige werknemers hebben geen recht op een uitlooptoeslag. 
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voorstelnummer  : 6 

onderwerp    : integraal voorstel  CAO BVE 

onderdeel    : flexibiliteit en inzetbaarheid 

 

Voorstellen 

1.De definities:  

 ‘Min-max contract’;  

 ‘Nul-uren contract’ 

vervallen. 

 

2.De artikelen m.b.t  

 de beperking van flexibele arbeidsovereenkomsten; 

 het min-max contract, en;  

 de beperking van uitzendarbeid 

vervallen. 

 

3. Artikel 3.1 luidt: 

1. De werkweek van een werknemer met een normbetrekking (1659 uur) die direct betrokken is bij het 

primaire proces en die benoemd is in een functie met carrièrepatroon 9 of hoger, bedraagt 40 uur.  

2. De werknemer, bedoeld in het eerste lid, kan op 200 dagen per jaar voor 8 uren per dag tijd- en 

plaatsgebonden worden ingezet voor het verrichten van werkzaamheden. In overleg tussen werkgever en 

werknemer kan hiervan worden afgeweken. Onder werkzaamheden in de eerste volzin worden niet bedoeld 

werkzaamheden die de werknemer verricht in het kader van de 59 uren voor scholing en professionalisering als 

bedoeld in artikel 4.1 lid 7. 

3. Voor de werknemers op wie het eerste lid niet van toepassing is, bedraagt de werkweek ten hoogste 40 uur. 

4. Werkgever en werknemer maken afspraken over de inzetbaarheid van de werknemer per week. Indien 

werkgever en werknemer geen schriftelijke overeenstemming kunnen bereiken geldt voor de inzetbaarheid van 

de werknemer de volgende tabel: 

Werktijdfactor Maximaal aantal 

dagdelen beschikbaar 

voor inzet in 

werkzaamheden 

Maximaal aantal 

dagen in te roosteren 

voor werkzaamheden 

 

t/m 0,1 2 1 

t/m 0,2 2 2 

t/m 0,3 3 3 

t/m 0,4 4 3 

t/m 0,5 5 3 

t/m 0,6 6 3 

t/m 0,7 7 4 

t/m 0,8 8 4 

t/m 0,9 9 5 

> 0,9 10 5 

 

5. Onder dagdeel wordt verstaan een deel van de dag dat wordt gescheiden van een ander deel van de dag 

door een lunchpauze of een dinerpauze. 
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6. Deeltijdwerknemers kunnen op minder dan 8 uren per dag tijd- en plaatsgebonden worden ingezet voor 

werkzaamheden.   

7. De feitelijke dagen of dagdelen, waarop de werknemer in deeltijd wordt ingezet, worden door de werkgever 

na overleg met de werknemer vastgesteld. 

 

4.Artikel 1.4 luidt: 

De cao is van toepassing op een deeltijdwerknemer naar evenredigheid van de werktijdfactor, met de volgende 

uitzonderingen:  

a. artikel 8.2: de duur van het buitengewoon verlof; 

b. artikel 3.1 lid 2. Voor de inzetbaarheid van deeltijdwerknemers geldt de beschikbaarheidsregeling op basis 

van artikel 3.1 lid 4.  

 

5.Artikel 2.3 lid 4 luidt: 

4. De arbeidsovereenkomst kan in beginsel niet worden aangegaan voor een werktijdfactor groter dan 1. De 

werkgever en werknemer kunnen in het geval van incidentele of bijzondere omstandigheden in overleg 

overeenkomen dat de werknemer tijdelijk maximaal 20% meer werkt dan de normbetrekking. De uitbreiding 

die leidt tot een werktijdfactor van groter dan 1 kan enkel voor bepaalde tijd worden aangegaan. De uitbreiding 

van de betrekkingsomvang waardoor de werktijdfactor groter dan 1 is, wordt in afwijking van artikel 7:668a 

BW nooit omgezet in een uitbreiding voor onbepaalde tijd.  
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voorstelnummer  : 7 

onderwerp    : integraal voorstel  CAO BVE 

onderdeel    : vakantie en verlof 

 

Voorstellen 

1.Artikel 8.1 luidt: 

 

Artikel 8.1 

Vakantie 

 

1.De werknemer heeft recht op 30 dagen vakantie per kalenderjaar, waarvan er op grond van artikel 7:634 BW 

20 dagen worden aangemerkt  als wettelijke vakantiedagen. De overige 10 dagen hebben het karakter van 

bovenwettelijke vakantiedagen. 

2. De werkgever kan het recht op vakantiedagen berekenen op basis van uren in plaats van dagen.  

3. Feestdagen kunnen niet als vakantiedag worden aangemerkt.  

4. De werknemer die niet het gehele kalenderjaar in dienst is, heeft aanspraak op een aantal vakantiedagen 

dat gelijk is aan: (W:52) x 30. Hierbij is W het aantal weken dat de werknemer in het desbetreffende 

kalenderjaar recht heeft op loon. 

5. Vakantiedagen die het eerst voor verval of verjaring in aanmerking komen, worden als eerste van het 

vakantietegoed afgeboekt.  

6. De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen 

van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Daarbij geldt dat de werknemer die 

betrokken is bij het primaire proces en die benoemd is een functie met carrièrepatroon 9 of hoger zijn 

vakantiedagen opneemt in de periodes waarin voor hem geen aan de aanwezigheid van deelnemers en/of de 

aan het onderwijsprogramma voor deelnemers gebonden werkzaamheden, hetzij op de instelling, hetzij op de 

plaats waar de deelnemer in het kader van zijn beroepspraktijkvorming werkzaamheden verricht, zijn 

ingeroosterd. 

7. De aanspraak op wettelijke vakantiedagen, vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar 

waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is 

geweest vakantie op te nemen. 

8. De aanspraak op bovenwettelijke vakantiedagen verjaart 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar 

waarin de aanspraak is verworven. 

9. Op verzoek van de werknemer, die betrokken is bij het primaire proces en die benoemd is in een functie met 

carrièrepatroon 9 of hoger, trekt de werkgever bij samenloop met ziekteverlof het verleende vakantieverlof in 

tot ten hoogste 23 dagen per kalenderjaar, bestaande uit 20 wettelijke en 3 bovenwettelijke vakantiedagen per 

kalenderjaar. Indien de werknemer niet het hele kalenderjaar recht heeft op loon, komen voor intrekking, 

bedoeld in de eerste volzin van lid 9 ten hoogste (W:52) x 23 dagen in aanmerking, waarbij W gelijk is aan het 

aantal weken dat de werknemer in het kalenderjaar recht heeft op loon. 

10. De werknemer, die betrokken is bij het primaire proces en die benoemd is in een functie met 

carrièrepatroon 9 of hoger, neemt de op basis van lid 9 ingetrokken vakantiedagen op in periodes waarin voor 

hem geen aan de aanwezigheid van deelnemers en/of de aan het onderwijsprogramma voor deelnemers 

gebonden werkzaamheden, hetzij op de instelling, hetzij op de plaats waar de deelnemer in het kader van zijn 

beroepspraktijkvorming werkzaamheden verricht, zijn ingeroosterd. Slechts indien blijkt dat de werknemer 

redelijkerwijs niet in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen voor afloop van de vervaltermijn binnen 

de genoemde periodes op te nemen, kan de werknemer deze wettelijke vakantiedagen – na overleg met de 

werkgever – buiten deze periodes opnemen.  

11. De werknemer, die betrokken is bij het primaire proces en die benoemd is in een functie met 

carrièrepatroon 9 of hoger, neemt in geval van samenloop met zwangerschaps- en bevallingsverlof, haar 

vakantiedagen op in periodes waarin voor haar geen aan de aanwezigheid van 
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deelnemers en/of de aan het onderwijsprogramma voor deelnemers gebonden werkzaamheden, hetzij op de 

instelling, hetzij op de plaats waar de deelnemer in het kader van zijn beroepspraktijkvorming werkzaamheden 

verricht, zijn ingeroosterd. Slechts indien  blijkt dat de werknemer niet in staat kan worden gesteld om haar 

wettelijke vakantiedagen voor afloop van de vervaltermijn binnen de genoemde periodes op te nemen, kan de 

werknemer deze vakantiedagen – na overleg met de werkgever – buiten deze periodes opnemen.  

12. Op verzoek van de werknemer, die behoort tot het OBP en op wie lid 9 t/m 11 niet van toepassing is, trekt 

de werkgever in geval van samenloop met ziekteverlof en in andere daarvoor redelijkerwijs in aanmerking 

komende gevallen het verleende vakantieverlof in. Het niet genoten vakantieverlof wordt in overleg met de 

werknemer opnieuw verleend. 

13. In zeer buitengewone omstandigheden kan de werkgever met goedvinden van de werknemer het 

vakantieverlof intrekken. Indien de werknemer als gevolg van de intrekking van het vakantieverlof materiële 

schade lijdt, wordt deze schade hem door de werkgever vergoed.  

14. De werkgever kan, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, met de OR een eigen vakantieregeling 

overeenkomen. 

 

2.Artikel 8.2 luidt: 

 

Artikel 8.2 

Calamiteiten en ander kort verzuimverlof 

1.De werknemer heeft met behoud van loon recht op een aaneengesloten periode van verlof, zoals bedoeld in 

de artikelen 4:1 en 4:2 Wet Arbeid en Zorg, in geval van een hieronder genoemde bijzondere gebeurtenis, mits 

de werknemer de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont en deze op een werkdag van de werknemer 

plaatsvindt: 

a) bij calamiteiten: 1 dag, met de mogelijkheid van een verlenging van 1 dag, waarvan de werknemer 

achteraf verantwoording aflegt aan de werkgever; 

b) bij ondertrouw dan wel een daarmee gelijk te stellen handeling die door de werknemer verricht moet 

worden in het kader van een voorgenomen partnerregistratie: 1 dag; 

c) bij huwelijk of partnerregistratie van de werknemer: 2 dagen; 

d) bij huwelijk of partnerregistratie van bloed- of aanverwanten van de eerste of tweede graad: 1 dag; 

e) bij het 25-, 40- en 50-jarig huwelijksjubileum dan wel jubileum van de partnerregistratie van de 

werknemer en het 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum dan wel jubileum van de 

partnerregistratie van zijn ouders, stief-, pleeg- of schoonouders: 1 dag; 

f) bij het 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van de werknemer of van de partner: 1 dag; 

g) bij overlijden van bloed- of aanverwanten van de werknemer: 

 4 dagen bij het overlijden van de partner, ouders, stief-, pleeg- of schoonouders, kinderen, 

stief- of pleegkinderen; 

 2 dagen bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad; 

 1 dag bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde graad. 

Is de werknemer echter belast met de regeling van de begrafenis, crematie of nalatenschap dan 

worden ten hoogste 4 dagen verleend.  

h) bij bevalling van de partner: 1 dag, aansluitend gevolgd door kraamverlof: 4 dagen; 

i) bij het uitoefenen van het lidmaatschap van een van rijkswege ingestelde of erkende 

examencommissie of het optreden als rijksgecommiteerde bij een examen: voor in totaal 14 dagen 

per jaar en in overleg met werkgever vast te stellen, voor zover de werkgever daarvoor schadeloos 

wordt gesteld; 

j) bij het uitoefenen van het kiesrecht, het voldoen aan een wettelijke verplichting of het afleggen van 

een van rijkswege afgenomen of erkend examen, voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden en 

wisseling van werktijden niet mogelijk is: voor de duur die het betreft; 

k) bij  het voldoen aan een verzoek om als getuige of deskundige te worden 

gehoord in een juridische procedure, voor zover dit niet in vrije tijd kan 
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geschieden en wisseling van werktijden niet mogelijk is: voor de duur die het betreft; 

l) bij het  bijwonen van vergaderingen of zittingen van of het verrichten van werkzaamheden voor 

publiekrechtelijke colleges, waarin de werknemer is benoemd of gekozen, voor zover dit niet in 

vrije tijd kan geschieden: voor de duur die het betreft. 

2.Indien de onder lid 1 sub l genoemde bijzondere gebeurtenis zich voordoet en de werknemer een vaste 

vergoeding ontvangt in verband met de activiteiten waarvoor hem verlof wordt verleend, wordt op zijn loon een 

inhouding toegepast over de tijd, dat hij het verlof geniet. 

3.De voorwaarden met betrekking tot melding en informatie genoemd in hoofdstuk 4 Wet Arbeid en Zorg zijn 

van toepassing. 

 

3.Artikel 8.3 luidt: 

 

Artikel 8.3 

Zorgverlof 

1.De werknemer heeft recht op kortdurend zorgverlof, zoals bedoeld in artikel 5:1 Wet Arbeid en Zorg, voor de 

noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van de partner, een inwonend (pleeg- of stief)kind en een 

bloedverwant in de eerste graad, niet zijnde een kind, voor de duur van ten hoogste twee maal de arbeidsduur 

per week in een periode van 12 achtereenvolgende maanden, met dien verstande dat het loon gedurende de 

periode van kortdurend zorgverlof 100% van het loon betreft. 

2.De voorwaarden met betrekking tot melding, ingang en einde van het verlof en informatie genoemd in 

hoofdstuk 5, afdeling 1 Wet Arbeid en Zorg zijn van toepassing. 

3.De werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof, zoals bedoeld in artikel 5:9 Wet Arbeid en Zorg, voor de 

verzorging van de partner, een inwonend (pleeg- of stief)kind en een bloedverwant in de eerste graad, niet 

zijnde een kind, die levensbedreigend ziek is voor de duur van ten hoogste zes maal de arbeidsduur per week 

in een periode van 12 achtereenvolgende maanden, met dien verstande dat het loon gedurende de periode van 

kortdurend zorgverlof 100% van het loon betreft. 

4. De voorwaarden met betrekking tot verlening, ingang en einde van het verlof en informatie genoemd in 

hoofdstuk 5, afdeling 2 Wet Arbeid en Zorg zijn van toepassing. 

 

4.Het buitengewoon verlof voor politieke functies vervalt. 

 

5.Bijlage H (Regeling levensloop BVE) en artikel 7.8 worden aangepast aan de thans geldende 

wettelijke vereisten. 

 

6.Bijlage I (Regeling onbetaald verlof), artikel 5 lid 3 wordt als volgt aangepast: 

3. Voor zover het verlof niet langer duurt dan 6 maanden, verhaalt de werkgever 40% van de pensioenpremie 

over de verlofuren op de werknemer. Voor zover het verlof langer duurt dan 6 maanden, maar niet langer dan 

12 maanden, verhaalt de werkgever 60% van de pensioenpremie over de verlofuren op de werknemer. Bij 

voortduren van het verlof na 12 maanden draagt de werkgever niet meer bij in een eventuele verdere 

pensioenopbouw over de verlofuren.  Indien binnen een periode van zes maanden na afloop van een periode 

van onbetaald verlof opnieuw onbetaald verlof wordt opgenomen telt de laatste periode als voortzetting van de 

eerste periode. 

Indien de werknemer tijdens het onbetaald verlof een uitkering uit het levenslooptegoed van minder dan 70% 

van het salaris direct voorafgaand aan het verlof ontvangt, wordt de pensioenopbouw voortgezet naar rato van 

het percentage uit het levenslooptegoed. 
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voorstelnummer  : 8 

onderwerp    : integraal voorstel  CAO BVE 

onderdeel    : overige inhoudelijke wijzigingen 

 

Voorstellen 

1.Artikel 1.1 sub j wordt toegevoegd: 

Diensttijd: alle arbeidsrelaties van de werknemer voorafgaande aan de totstandkoming van de 

arbeidsovereenkomst met de werkgever welke van belang zijn voor het ontstaan van een recht op basis van de 

cao. 

 

2.De definitie ‘directe onderwijstaken’ vervalt. 

 

3.Cao-partijen zullen onderzoek verrichten naar de mogelijkheid om de artikelen 1.1 sub u en v 

(definities ‘OBP’ en ‘OP’) aan te passen naar de volgende personeelscategorieën: 

 onderwijzend personeel; 

 direct onderwijsondersteunend personeel; 

 indirect onderwijsondersteunend personeel; 

 directie en management. 

Deze aanpassing heeft consequenties voor meerdere cao-artikelen. 

 

4.De artikelen m.b.t.   

 de definitie van het begrip ‘standplaats’; 

 de verwijzing naar de opname van een standplaats in de arbeidsovereenkomst, en;  

 de mogelijkheid om de standplaats te wijzigen 

vervallen. Daarmee komt het begrip ‘standplaats’ niet meer voor in de cao. 

 

5.Artikel 10.4 lid 1 luidt: 

1. De werkgever overlegt met de vakbonden in het kader van reorganisatie, zijnde een belangrijke wijziging in 

de organisatie met arbeidsvoorwaardelijke gevolgen voor de werknemers,  over de volgende onderwerpen:  

(…) 

 

6. Artikel 10.4 lid 7 luidt: 

In het reorganisatieoverleg worden bij het opstellen van een sociaal plan de volgende uitgangspunten 

gehanteerd:  

a.  bij een afvloeiingsregeling is het afspiegelingsbeginsel het criterium. De regeling kan er in voorzien dat zij 

die zulks wensen het eerst voor ontslag in aanmerking komen. In de regeling wordt opgenomen dat van de 

afvloeiingsvolgorde kan worden afgeweken indien het ontslag van de betrokken werknemer een vacature tot 

gevolg heeft. In afwijking van het gestelde in de eerste zin onder a. kunnen ook andere objectieve criteria voor 

afvloeiing worden overeengekomen;  

b.  in geval gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn door terugloop van deelnemersaantallen in een bepaalde 

sector of afdeling kunnen de ontslagen beperkt worden tot die afdeling of sector. 

 

7.De 59 uur scholing voor werknemer direct betrokken bij het primaire proces en benoemd in een 

functie met carrièrepatroon 7 of 8 ten behoeve van de invoering van het competentie-gerichte 

onderwijs vervalt. 
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8.De artikelen over vergoeding van scholing en scholingsverlof vervallen. 

 

9. Artikel 4.2 luidt: 

 

1.Indien werkgever en werknemer afspraken maken over door de werknemer te volgen scholing komen zij met 

in achtneming van het gestelde in lid 2 en 3 een schriftelijke studie-overeenkomst over een waarin afspraken 

worden opgenomen over de vergoeding van de scholingskosten, scholingsverlof en een eventuele 

terugbetalingsverplichting. 

2.Indien werkgever en werknemer in de studie-overeenkomst een terugbetalingsverplichting opnemen, dienen 

de in lid 3 en 4 genoemde kaders te worden genomen.  

3.De werknemer is gehouden in de volgende gevallen, de volgende vergoeding van de studiekosten terug te 

betalen aan de werkgever: 

a. indien de arbeidsovereenkomst op zijn initiatief eindigt voordat de scholing met goed gevolg is afgesloten:  

de vergoeding die in de drie jaar voorafgaand aan het eindigen van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer 

is betaald; 

b.  indien de scholing niet met goed gevolg is afgesloten en dit naar het oordeel van de werkgever de 

werknemer te verwijten is: de vergoeding die is betaald in de periode van 3 jaar voordat dit verwijtbare gedrag 

van de werknemer bij de werkgever bekend werd;  

c.  indien de arbeidsovereenkomst op zijn initiatief eindigt binnen 3 jaar nadat de scholing met goed gevolg is 

afgesloten: de vergoeding die in de laatste 3 jaar van de arbeidsovereenkomst is betaald,  verminderd met 

1/36 deel voor elke maand die de werknemer na het afronden van de scholing nog in dienst van de werkgever 

is gebleven.  

4. De terugbetaling, bedoeld in het tweede lid, hoeft niet plaats te vinden:  

a.  indien de werknemer als gevolg van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht heeft op een  

uitkering op grond van de Bovenwettelijke werkloosheidsregeling Bve of een daarmee vergelijkbare  

regeling, of op een direct ingaand pensioen; 

b.  als de scholing is gevolgd ter voorkoming van werkloosheid of ter behoud van werkgelegenheid, en de  

scholing is afgebroken in verband met het aangaan van een dienstbetrekking bij een andere werkgever.  

 

10. Artikel 2.1 lid 1 sub f luidt: 

De arbeidsovereenkomst vermeldt ten minste: 

(…) 

f. De functie(s) welke door de werknemer wordt of zal worden vervuld. 

(…) 

 

11.De maximale duur van een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vervalt. 

 

12.Artikel 2.3 lid 3 sub a luidt: 

3. In afwijking van lid 3 wordt de arbeidsovereenkomst steeds aangegaan voor bepaalde tijd indien: 

a.  De werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft of ouder is. 

(…) 

 

13.Artikel 2.3 lid 5 luidt:  

5. De werknemer kan een verzoek indienen tot aanpassing van de arbeidsduur. De Wet aanpassing arbeidsduur 

is hierop van toepassing, met dien verstande dat in afwijking op artikel 2 lid 3 van deze wet de werknemer ten 

hoogste éénmaal per jaar een verzoek kan indienen. 

 

14.Artikel 2.9 sub g luidt: 
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De dienstbetrekking eindigt: 

(…) 

g. Met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de werknemer de AOW-gerechtigde 

leeftijd heeft bereikt, tenzij anders wordt overeengekomen. 

(…) 

 

15.Artikel 2.9 sub j luidt:  

De dienstbetrekking eindigt: 

(…) 

j.Indien de werknemer binnen een redelijke termijn geen verklaring omtrent het gedrag kan overleggen 

wanneer de werkgever daarom verzoekt. 

 

16.Het verbod op deeltijdontslag vervalt.  

 

17.Artikel 5.6 lid 3 en 4 luidt: 

3. In afwijking van het tweede lid moet de werknemer die zonder meer kan begrijpen dat de werkgever hem te 

veel heeft betaald, met in achtneming van artikel 7:632 BW, het teveel onmiddellijk aan de werkgever 

terugbetalen.  

4. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst houdt de werkgever, met in achtneming van artikel 7:632 BW, het 

bedrag dat de werknemer hem in verband met de arbeidsovereenkomst verschuldigd is, in op het nog te 

betalen loon. Indien daarna nog een bedrag resteert dat de werknemer aan de werkgever verschuldigd is, 

betaalt de werknemer dit aan de werkgever terug. Voor zover dit terug te betalen bedrag een half bruto 

maandsalaris overschrijdt, treffen werkgever en werknemer hiervoor een terugbetalingsregeling.  

 

18.De verhuiskostenregeling in de Regeling verplaatsingskosten vervalt.  

 

19.Artikel 7.1 luidt: 

Reiskosten en verhuiskostenregeling 

1. De werknemer heeft recht op vergoeding van kosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen volgens de 

Regeling verplaatsingskosten, opgenomen in bijlage C.    

2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan de werkgever, met inachtneming van lid 1,  in overleg met 

de OR een eigen regeling vaststellen.  

3. De werkgever kan in overleg met de vakbonden op de instelling en met inachtneming van de fiscale wet- en 

regelgeving over reiskosten een salderingsregeling vaststellen. 

4. De werkgever kan met de OR een verhuiskostenregeling overeenkomen. 

 

20.Artikel 10.1 lid 3 luidt: 

3. De werkgever heeft een regeling ten behoeve van startende werknemers, waarin aandacht wordt besteed 

aan de begeleiding van startende werknemers gericht op het behoud van deze werknemers voor de instelling.  

 

21.Bijlage E (Regeling betaald en onbetaald ouderschapsverlof), paragraaf B, artikel 4 lid 3 luidt: 

3. De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de spreiding van de uren over de week op grond van 

gewichtige redenen wijzigen tot 4 weken voor de ingangsdatum van het verlof. 

 

 



  20/21 

voorstelnummer  : 9 

onderwerp    : integraal voorstel  CAO BVE 

onderdeel :de looptijd 

 

De looptijd van de CAO BVE 2013+ betreft .. maanden. De CAO vangt aan op 1 oktober 2013 en 

eindigt op .. zonder dat daarvoor opzegging noodzakelijk is. 

 

 



  21/21 

voorstelnummer  : 10 

onderwerp    : integraal voorstel  CAO BVE 

onderdeel   : de herschreven tekst CAO BVE inclusief 1 t/m 8 in rood weergegeven en    

      inclusief transponeringstabel 

 

 


