
 

 

Eindbod vakbonden voor een CAO MBO 2014 
 

Overwegingen 
 

Cao-partijen maken in deze cao afspraken die gericht zijn op de continue kwaliteit van 

het middelbaar beroepsonderwijs, de kwaliteit van leraren en andere medewerkers. De 

afspraken moeten bijdragen aan een kwalitatieve en doelmatige besteding van de 

publieke middelen voor onderwijs. 

 

In het primaire proces spelen leraren een belangrijke rol. Daarnaast worden voor de 

overdracht van specifieke praktische kennis en beroepsvaardigheden ook andere 

medewerkers ingezet in het primaire proces. 

 

Het beroepsprofiel voor een leraar in het beroepsonderwijs kent, naast voor alle leraren 

in het gehele onderwijs geldende kennisvereisten, vaardigheden en competenties op het 

terrein van begeleiding van de beroepspraktijk. 

 

De kwaliteit van leraren is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Professionele 

leraren zijn lerende leraren, uit zichzelf gemotiveerd, die plezier hebben in hun werk en 

die continue bezig met het verbeteren en actueel houden van het onderwijs. Zij zijn uit 

betrokkenheid bij het onderwijs en hun studenten uit zichzelf gemotiveerd om te 

professionaliseren. Professionaliseringsactiviteiten dienen daarom aan te sluiten bij de 

werkpraktijk. Het van bovenaf opleggen van professionaliseringsactiviteiten leidt niet tot 

de gewenste resultaten. Cao-partijen willen de omstandigheden bevorderen die eraan 

bijdragen dat professionele leraren in hun team voortdurend gezamenlijk bezig zijn 

nieuwe onderwijsarrangementen en leeromgevingen voor studenten te ontwerpen en te 

verbeteren. Leraren zijn experts op een leerdomein of vakgebied en zijn pedagogisch en 

didactisch competent. Dit blijkt uit een bevoegdheid en het steeds weer bijhouden van 

kennis en bekwaamheid.  

 

Professionalisering in teamverband wordt geoormerkt. Uitgangspunten zijn het 

samenwerken met collega’s, teamscholing en uitvoeren en evalueren in de eigen 

onderwijspraktijk. Niet het individu, maar het ontwikkelen van onderwijs in het 

teamverband van de opleiding staat centraal.  

 

Autonomie, regelmogelijkheden, samenwerking en motivatie zijn kernbegrippen. Er is 

substantieel tijd nodig voor professionaliseren en deze moet structureel zichtbaar zijn 

binnen de jaartaak. Randvoorwaarde binnen de organisatie is een cultuur van veiligheid, 

coachend leiderschap, vertrouwen in leraren en stimuleren van professionaliteit. 

 

Met de afspraken over medezeggenschap (WOR en extra bevoegdheden CAO), 

zeggenschap (Professioneel Statuut) en een kader voor inzet en werkverdeling (CAO) is 

getracht de juiste omstandigheden te creëren. Op het centrale  niveau van de instelling 

worden tussen het CvB en de OR kaders afgesproken voor de verdeling van middelen, 

formatie en taakbelasting. Het Professioneel Statuut kent eigenaarschap van het 

onderwijsproces toe aan de leraar in zijn team.   
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De afspraken over werkverdeling zijn bedoeld om medewerkers binnen hun team in 

dialoog meer zeggenschap en regelmogelijkheden te geven over de benodigde tijd voor 

alle componenten van het werk. 

 

Voor een goede werkverdeling zijn van belang: 

 

• De afspraken tussen CvB en OR over: financieel beleid, formatiebeleid en 

taakbelastingsbeleid. 

• Het Professioneel Statuut: de zeggenschap over het onderwijsprogramma, de 

toetsing en examinering, de pedagogisch- didactische werkwijze. 

• Zeggenschap in het onderwijsteam bij het bepalen van het gewicht en verdeling 

van taken.  

• Het rekening kunnen houden met bevoegdheden, capaciteiten, competenties, 

voorkeuren en individuele belastbaarheid van collega’s. 

• Voldoende eigenaarschap en regelruimte, vanuit de opvatting dat optimale 

betrokkenheid een actief, creatief en innovatief team oplevert, dat gezamenlijk 

werkt aan kwalitatief goed onderwijs.  

 

Om dit beter dan nu te laten verlopen, is een onderscheid wenselijk tussen wat aan inzet 

in uren van ieder afzonderlijk teamlid kan worden gevraagd en een 

werkverdelingsprocedure die leidt tot een verdeling van de taken die voortvloeien uit 

het onderwijsprogramma. 

 

Afspraken 
 

I. Medezeggenschap. 

 

De opbrengsten van de dialoogbijeenkomsten, die sociale partners in het voorjaar van 

2013 hebben georganiseerd, laten zien dat de wijze waarop de onderwijsteams kunnen 

werken binnen de afspraken rond ontwerp en werkverdeling sterk wordt bepaald door 

afspraken tussen OR en bestuurder. Om de relatie tussen deze twee gremia en de 

transparantie over de besluitvorming van inzet van middelen en formatie duidelijk te 

maken, krijgen de begrippen 'formatiebeleid', 'meerjarig financieel beleid' en 

'taakbelastingsbeleid' een nadere invulling binnen de cao. Het overleg over deze 

beleidsonderwerpen leidt tot instellingskaders waarbinnen het onderwijsproces 

plaatsvindt en de zeggenschap van de onderwijsgevenden in de onderwijsteams tot haar 

recht moet komen. 

 

Meerjarig financieel beleid: 

Het beleid ten aanzien van de besteding van de financiële middelen van de mbo-instelling 

is gericht op het realiseren van gemaakte beleidskeuzes. Onderdeel van het meerjarig 

financieel beleid is het formatiebeleid. 

 

Formatiebeleid: 

De keuzes in het beleid ten aanzien van de formatie. Onder formatie wordt verstaan het 

totaal van functies naar aard en niveau binnen de mbo-instelling. 
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Taakbelastingsbeleid: 

De beleidskeuzes ten aanzien de arbeidsomstandigheden binnen de mbo-instelling. 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 en werknemers duurzaam inzetbaar zijn. Deze beleidsuitgangspunten 

kunnen gericht zijn op een aangepast werkrooster, taakverlichting door toepassing van 

taakdifferentiatie, taakroulatie en scholing. 

 

 

Concrete invulling in de cao: 

Op grond van artikel 32 lid 1 WOR wordt aan de OR een instemmingsbevoegdheid 

toegekend conform artikel 27 over een voorgenomen besluit ten aanzien van: 

 

1. Het formatiebeleid, waarvan in elk geval deel uitmaakt: 

a. De vaststelling van de gewenste verhouding tussen het personeel met een 

onderwijstaak en het personeel met een niet-onderwijstaak; 

b. De vaststelling van het gewenste aandeel leraren en onderwijsondersteuners belast 

met een onderwijstaak in het personeelsbestand; 

c. De vaststelling van de gewenste functiemix LB, LC en LD; 

d. De vaststelling van de omvang van de flexibele formatie; 

e. De vaststelling van een strategisch personeelsplan om tot de gewenste 

verhoudingen te komen. 

 

2. Het meerjarig financieel beleid, voor zover het betreft: 

a. de financiering van het strategisch personeelsplan; 

b. de adequate financiering van de primaire onderwijsactiviteiten, onderwijsontwikkeling 

en continue professionalisering van onderwijsteams; 

c. grote meerjarige investeringen uit de rijksbekostiging of via het aantrekken van 

vreemd kapitaal, die naar het oordeel van de or de eisen die aan het primair proces 

worden gesteld onevenredig belasten; 

 

3. Het taakbelastingsbeleid, waaronder in elk geval wordt verstaan: 

a. het beleid voor de begeleiding en ontwikkeling van startende docenten; 

b. het beleid dat een duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers bevordert; 

c. het beleid dat de werkgever regelmatig het gesprek met iedere medewerker voert 

over diens belastbaarheid en inzetbaarheid in relatie tot zijn mogelijkheden, 

kwaliteiten en persoonlijke omstandigheden. 

 

4. De criteria voor de vaststelling van de onderwijsteams: 

a. rekening houdend met het professioneel statuut, waarin is vastgelegd dat het 

onderwijsteam de basisorganisatorische eenheid is en dat  

b. een onderwijsteam zich kenmerkt door het werken aan een gemeenschappelijke 

taak: het verzorgen van een opleiding op basis van een kwalificatiedossier. 
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II. Inzetbaarheid 

 

De cao moet de werknemer individueel afdwingbare rechten geven. De terugvaloptie 

(het huidige artikel F-6) vervalt en wordt vervangen door een kader voor inzet. Dit 

gaat vooraf aan de werkverdeling (het huidige artikel F-5). Binnen dit kader bepaalt 

het onderwijsteam op basis van een realistische inschatting de zwaarte en de 

benodigde tijd van de taken die voortvloeien uit het onderwijsprogramma en verdeelt 

deze onderling. 

 

Om recht te doen aan alle elementen die binnen de jaartaak van de 

onderwijsprofessional in het onderwijsteam worden gevraagd, is het noodzakelijk om 

een maatvoering te hanteren voor de primaire onderwijstaak, voorbereiding en 

nazorg, coaching en begeleiding van studenten, onderwijsontwikkeling, de dialoog in 

het team en de individuele professionalisering. Hiermee kunnen professionals en hun 

teams de vereiste kwaliteit van het onderwijsprogramma, zowel voor het ontwerp, 

programmering, uitvoering, evaluatie en bijstelling waarmaken. 

 

Voor alle werknemers die directe taken in de uitvoering van het onderwijsprogramma 

hebben, geldt het volgende kader voor de inzet: 

  

1. De jaartaak bedraagt 1659 uur, waarbij de werkzaamheden zo evenwichtig 

mogelijk zijn gespreid over gemiddeld 40-urige werkweken en worden uitgevoerd 

op ten hoogste 200 dagen. 

 

2. Voor scholing en professionalisering heeft de werknemer per jaar 59 uur tot zijn 

beschikking. Deze uren behoren tot de jaartaak, maar vallen buiten het kader van 

de werkweek en het aantal inzetbare dagen. De werknemer geeft zelf invulling 

aan deze uren en kan daarover desgevraagd verantwoording afleggen. 

 

 

3. De werknemer kan maximaal 1200 uur per cursusjaar worden belast met alle 

onderwijsactiviteiten die in het vigerende toezichtkader van de Onderwijsinspectie 

meetellen voor de realisatie van begeleide onderwijstijd en de begeleiding van 

beroepspraktijkvorming. In deze 1200 uur is voor- en nawerk inbegrepen. 

 

4. Binnen de 1200 uur kan de werknemer voor maximaal 800 uur per jaar 

ingeroosterd worden voor contacturen die in het onderwijsprogramma zijn 

opgenomen als begeleide onderwijstijd. 

 

5. Per jaar is per werknemer in een onderwijsteam, ongeacht de aard en omvang 

van zijn aanstelling, 80 uur beschikbaar voor werkoverleg in teamverband. 

 

6. Per fte onderwijsuitvoering is 107 uur per jaar beschikbaar voor 

professionalisering in teamverband. Dit tijdsbudget wordt besteed op basis van 

een in het werkoverleg van het team vastgesteld scholingsplan. 
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III. Werkverdeling in onderwijsteams 

 

Een onderwijsteam spreekt, rekening houdend met het algemene kader voor de inzet,  

de verdeling van werkzaamheden af in een werkoverleg van het onderwijsteam.  

De werkverdeling maakt maatwerk voor de inzet van medewerkers, rekening houdend 

met een ieders individuele capaciteiten, competenties, belastbaarheid en voorkeuren 

mogelijk.  

 

Voor de werkverdeling in het onderwijsteam geldt de volgende procedure. 

 

1. Voorafgaand aan de werkverdeling is in het werkoverleg van het onderwijsteam het 

onderwijsprogramma van de opleiding vastgesteld, met inachtneming van de 

volgende kaders: 

a. het tussen het CvB en de OR besproken financieel beleid; 

b. het tussen het CvB en de OR vastgestelde formatiebeleid en het 

taakbelastingsbeleid; 

c. de in het Professioneel Statuut vastgelegde professionele ruimte; 

d. de wettelijke eisen voor kwalificatie, toetsing en examinering; 

e. de wettelijke bepalingen ten aanzien van de realisatie van voldoende 

onderwijstijd 

  

2. De leidinggevende verstrekt op grond van de in het onderwijsprogramma gemaakte 

keuzes een overzicht van de uit het onderwijsprogramma voortvloeiende taken aan 

de werknemers die belast zijn met de uitvoering. 

 

3. De werknemers in een onderwijsteam waarderen op basis van een op de praktijk 

gebaseerde realistische inschatting de zwaarte van en de benodigde tijd voor de uit 

te voeren taken. Zij overleggen over de onderlinge verdeling van deze taken en hoe 

zij deze evenwichtig over het cursusjaar spreiden, rekening houdend met de 

beschikbaarheid van ruimtes, bpv-plaatsen en de specifieke pedagogisch-didactische 

werkwijze. Hierover doen zij een voorstel aan de leidinggevende. 

 

4. De leidinggevende toetst of met het voorstel wordt voldaan aan de beleidskaders van 

de instelling en de wettelijke vereisten, brengt indien noodzakelijk het voorstel 

daarmee in overeenstemming en legt vervolgens een definitief voorstel neer in het 

werkoverleg. 

 

5. In het werkoverleg maken onderwijsteam en leidinggevende afspraken over hoe te 

handelen bij noodzakelijke tussentijdse aanpassingen in de planning als gevolg van 

een aanzienlijk veranderde instroom van deelnemers en/of uitval van teamleden. 

 

6. De leidinggevende brengt het definitieve voorstel in stemming en deelt conform de 

vastgestelde werkverdeling de taken toe. 
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Besluitvorming over de werkverdeling 

 

1. Alle werknemers met een taak in de uitvoering van het onderwijsprogramma, 

ongeacht de aard en omvang van hun aanstelling, nemen deel aan de stemming. 

2. Iedere deelnemer aan de stemming heeft één stem. 

3. De stemming wordt tenminste 5 werkdagen van tevoren geagendeerd voor een 

werkoverleg, dat plaats heeft op een zodanig tijdstip dat tenminste 80% van de 

betrokken medewerkers aanwezig kan zijn. 

4. Indien de meerderheid van de aanwezige werknemers zich in het definitieve 

voorstel kan vinden, geldt dit als vastgesteld.  

5. Tussen de datum waarop het definitieve voorstel de deelnemers aan het 

werkoverleg schriftelijk heeft bereikt en de datum waarop de stemming moet 

plaatsvinden liggen tenminste 3 werkdagen. 

6. Indien de meerderheid van het onderwijsteam niet instemt met het definitieve 

voorstel tot werkverdeling, deelt de werkgever, om de voortgang van het 

onderwijs te kunnen garanderen, de werkzaamhedenheden toe met inachtneming 

van het algemene kader voor inzet (onder II) en het eventueel ter zake met de 

OR overeengekomen beleid. 

 

 

IV. Duurzame Inzetbaarheid  

 

Cao partijen constateren dat, mede als gevolg van overheidsbeleid, medewerkers 

langer doorwerken. Partijen zijn van mening dat cao-afspraken ertoe moeten leiden 

dat voor het personeel van de instellingen geldt dat zij met plezier, gezond, 

competent en productief aan het werk blijven. Dat wil zeggen, al het personeel 

ongeacht leeftijd, ongeacht geslacht, ongeacht functie. Om te voorkomen dat de druk 

voor de medewerkers in een bepaalde levensfase van hun werkzame leven te groot 

wordt, kiezen cao partijen ervoor middelen aan te wenden voor het realiseren van 

een pakket ‘Arbeidsvoorwaarden op Maat’, waarvan opgenomen Duurzame 

Inzetbaarheid deel uitmaakt. Dit pakket wordt opgenomen in de cao. Publieke 

middelen worden op deze wijze doelmatig besteed. Het pakket zal op iedere instelling 

vanaf 1 augustus 2020 operationeel zijn. 

    

Concrete invulling in de cao.  

 

Naar Arbeidsvoorwaarden op Maat:  

 

1. Cao partijen hebben afgesproken dat de totstandkoming van dit pakket zich 

uitstrekt over drie periodes van 2 jaar.   

2. De eerste periode wordt benut om via het eerder met succes toegepaste model 

van de ‘ronde tafels’ en met gebruikmaking van het Servicedocument van de 

Stichting van het Onderwijs, bij de medewerkers en de mbo-onderwijswerkgevers 

in het land ‘op te halen’ wat de inhoud van een dergelijk pakket zou moeten zijn.  

3. De tweede periode wordt benut voor het ontwerp van de regeling door cao-

partijen, inclusief de technische uitvoeringsaspecten ervan.   

4. De derde periode wordt benut voor het testen van uitvoerbaarheid van de 

regeling door de instellingen.   
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5. Het geheel wordt uitgevoerd in opdracht van de SOM. Als  gedurende het traject 

blijkt dat e.e.a. sneller ingevoerd kan worden kan dit in overweging worden 

genomen.   

 

 

 

De bapo-regeling:  

 

1. De aanspraak op het verlofrecht van de bapo-regeling stopt met ingang van 

de datum van ondertekening van deze cao.  

2. De huidige bapo-genieters en de rechthebbenden die op deze datum hun 

aanspraak op de regeling kenbaar hebben gemaakt bij de werkgever  

behouden hun bestaande bevroren rechten tegen de nu geldende eigen 

bijdrage en ‘lopen de regeling uit’ door natuurlijk verloop.  

Seniorenregeling:  

 

1. Vanaf 1 augustus 2014 is er een regeling van kracht die iedere medewerker 

vanaf de leeftijd van 55 jaar de mogelijkheid biedt om tot het moment van 

pensionering in totaal 1700 klokuren verlof in te zetten.  

2. Het verlof kan worden opgenomen met een minimum van 0,1 fte en een 

maximum van 0,2 in halve of hele dagen.  

3. Indien het verlof, in overleg met de werkgever, wordt ingezet voor 

scholingsdoeleinden of deskundigheidsbevordering in het kader van duurzame 

inzetbaarheid, geldt geen eigen bijdrage.  

4. Indien het verlof wordt benut voor vrije tijd in het kader van gezond en 

duurzaam inzetbaar blijven, dan betaalt de werknemer een eigen bijdrage over 

het salaris van de opgenomen uren. Gebruikmaking van het verlof is 

onomkeerbaar. De werknemer die besluit om vanaf zijn 55e het verlofbudget in 

te zetten, verplicht zich om met het bereiken van de 65-jarige leeftijd zijn 

aanstelling voor de omvang van het verlof terug te brengen. 

 

 

V. De bovenwettelijke werkloosheidsregeling  

Het begrotingsakkoord van het najaar 2013 heeft gezorgd voor een versnelde 

invoering van wijzigingen in het arbeidsrecht, opgenomen in het Sociaal Akkoord van 

april 2013. Dit zal leiden tot nieuwe wetgeving ten aanzien van flexibele arbeid 

(arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) en het ontslagrecht. In dat verband 

overleggen partijen voor 1 juli 2016 over de referte-eisen, hoogte en lengte van de 

aanvulling op de wettelijke ontslaguitkering.   

VI. Bindingstoelage  

In 2009 zijn de carrièrepatronen LB, LC, LD en LE ingekort vanuit het Convenant 

Leerkracht. Voor degenen die niet profiteerden van de inkorting is destijds een 

toelage vastgesteld. Cao-partijen hebben zich verplicht om met elkaar te overleggen 

over een oplossing, indien deze convenantsmiddelen ontoereikend blijken. Cao-

partijen zullen in de hierop volgende cao de afspraken en toereikendheid van 

middelen evalueren. Hiertoe gevende werkgevers inzicht in de ontwikkeling van het 

aandeel leraren op instellingsniveau sinds 10 december 2008 en leveren zij een 
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overzicht van de ontwikkeling van de functiemix op sectorniveau tussen 2008 en 

heden. 

VII. Flexibele arbeidscontracten 

  

a. In de cao wordt opgenomen dat bve-instellingen geen rechtspersonen in stand 

houden die personeel voor de uitvoering van publiek bekostigde onderwijstaken 

uitlenen aan de eigen of een andere bve-instelling.  

b. Voor de verhoging van de onderwijskwaliteit en de verlaging van de werkdruk van 

de vaste kern in een team, dient de regel te zijn dat bij voldoende functioneren 

een vast dienstverband wordt overeengekomen wanneer er sprake is van 

structurele publiek bekostigde onderwijsactiviteiten.  

c. Medewerkers met een aanstelling voor bepaalde tijd, alsmede diegenen die 

worden ingeleend via een andere rechtspersoon, hebben recht op de faciliteiten 

voor startende medewerkers en de professionalisering.  

d. Bij voldoende functioneren wordt na 12 maanden of bij uitzonderlijke situaties na 

24 maanden een vast dienstverband overeengekomen.   

VIII. Salaris 

 

De bonden willen na een stilstand van de salarissen in de achterliggende jaren een 

algemene salarismaatregel van 3,0 % met een vloer voor de laagstbetaalden. Hierbij 

gaan wij uit van een looptijd van deze cao tot en met 30 juni 2015 en nemen wij in 

aanmerking dat de minister van onderwijs een extra budget ter beschikking stelt voor 

de sector.  

IX. Verdere aangelegenheden 

 

a. Het in de cao-werkgroep besproken beschikbaarheidsschema en de formulering 

gemiddelde werkweek (niet tijd- en plaatsgebonden) wordt getoetst aan de 

uitspraken van de Commissie voor de Mensenrechten. Het huidige 

beschikbaarheidsschema dient te worden vervangen. 

b. De noodzakelijke aanpassingen van de cao ten gevolge van wetswijzigingen met 

betrekking ontslag van rechtswege bij het bereiken van de AOW-leeftijd en het 

vervallen van vakantieaanspraken worden doorgevoerd. 

c. Ten aanzien van de positie van de bij deze cao betrokken bonden wordt in de cao 

opgenomen dat overleg op de afzonderlijke instelling gevoerd wordt op basis van 

het overlegprotocol en indien één der betrokken partijen aangelegenheden over 

de uitvoering van deze cao aan de orde wil stellen. 

d. Alle overige punten van inhoudelijke aard worden verschoven naar het overleg 

over een volgende cao.  

 


