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Geachte dames en heren, 

 

 

Op 1 april 2011 is de CAO BVE geëxpireerd. Deze cao was tot stand gekomen na 

drie opeenvolgende moeizaam tot stand gekomen verlengingen. Sinds 2011 is 

gestart met het moderniseren van teksten en aanpassing aan actuele wetgeving. In 

december 2011 was echter geen overeenstemming mogelijk over beleidsarme 

aanpassing. Omdat werkgevers wel inzetten op grote inhoudelijke wijzigingen, is 

het overleg in december 2011 afgebroken. In de daaropvolgende periode hebben 

werkgevers en werknemers uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen waarmee 

de mbo-sector te maken heeft en de rol die de cao en het professioneel statuut 

daarin spelen. Nadat er bij werkgevers bereidheid was uitgesproken om te 

investeren in personeel, professionaliteit en duurzame inzetbaarheid, is na veel 

informele gesprekken en ronde tafelbijeenkomsten in het land, het formele overleg 

in juni 2013 weer hervat. 

 

Bonden hebben op dat moment hun verwachtingen voor het overleg uitgesproken. 

We hebben een brede invalshoek gekozen, met als centrale thema’s 

professionalisering, werkverdelingsbeleid, medezeggenschap en zeggenschap via 

het professioneel statuut.  

We hebben opnieuw voorgesteld om de technisch herschreven cao eerst te 

formaliseren, om duidelijkheid te scheppen voor de medewerkers in de instellingen. 

De bespreking van de grote thema’s zouden dan in alle rust kunnen plaatsvinden.   

 

Ondanks alle informele en formele inspanningen, kwamen werkgevers in september 

2013 met een integraal stuk dat op vele punten forse verslechteringen voorstelde 

ten opzichte van de geëxpireerde cao. Bonden hebben hier, na wederom enkele 

informele bijeenkomsten om de lucht te klaren, in november op gereageerd met 

een tegenvoorstel, dat als vertrekpunt de geëxpireerde cao had.  

 

Tot 18 februari jl. hebben wij in meerdere informele en formele overlegrondes 

getracht tot elkaar te komen. Helaas moeten we constateren dat, ondanks 

verschillende invalshoeken van onze kant, de werkgevers iedere keer weer op hun 

eigen vertrekpunt terugkomen. 
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Wij zijn van mening dat, hoewel de werkgever eindverantwoordelijk is, de 

onderwijsprofessional onafhankelijk is in zijn beroepsuitoefening en persoonlijk 

verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn handelen. De werkgever verschaft 

hiertoe de benodigde tijd en de benodigde voorzieningen om alle verplichtingen uit 

het professioneel statuut na te kunnen komen. Daarnaast maakt de professional 

deel uit van een onderwijsteam en hij is daarom medeverantwoordelijk voor het 

niveau van het onderwijsprogramma. 

 

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. De 

bonden willen hierover een concrete afspraak maken in de cao. 

 

Pas als er sprake is van een algemeen kader voor de inzet dat leidt tot een 

vermindering van de werklast voor alle betrokken medewerkers, kan er gesproken 

worden over een andere invulling van een structurele seniorenregeling in het licht 

van duurzame inzetbaarheid. De werkgevers stellen zich op het standpunt dat er 

geen nieuwe seniorenregeling wordt afgesproken. 

 

Partijen blijven van mening verschillen over medezeggenschap, eigenaarschap, 

regelruimte en duurzame inzetbaarheid. Dit is wederom verwoord in het 

eindvoorstel dat werkgevers op 18 februari jl. in reactie op het compromisvoorstel 

van de bonden hebben gedaan. Wij moeten nu concluderen dat het overleg op deze 

wijze niet gaat leiden tot een voor beide partijen aanvaardbare uitkomst. 

 

Hoewel we elkaar nagenoeg naderen op het dossier medezeggenschap door een 

concretere formulering van de bevoegdheden van de ondernemingsraad, liggen de 

standpunten over de inzet van werknemers en de invulling van het seniorenbeleid 

ver uiteen. In een uiterste poging om tot een akkoord te komen, doen wij u hierbij 

een eindbod. 

 

Wij stellen u in de gelegenheid uiterlijk woensdag 12 maart 2014 om 24.00 uur de 

volgende eisen in te willigen, zodat we alsnog tot een zinvol overleg kunnen komen. 

 

1. In de cao wordt een algemeen kader voor de inzet afgesproken conform 

onderdeel II “Inzetbaarheid” van ons eindbod. 

 

2. Professionele ruimte, eigenaarschap en regelbaarheid krijgen vorm door de 

wijze waarop in onderdeel I “Medezeggenschap”, onderdeel II 

“Inzetbaarheid” van ons eindbod het onderwijsprogramma tot stand komt en 

in onderdeel III ”Werkverdeling in Onderwijsteams” het overleg over de 

weging van taken en de daarvoor benodigde tijd en de daaruit 

voortkomende werkverdeling door de onderwijsteams zelf plaatsvindt. 

Hiermee komen de huidige artikelen F-5 en F-6 te vervallen. 

 

3. Er komt een nieuwe seniorenregeling, zoals beschreven in onderdeel IV van 

ons eindbod.  
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Indien u onverhoopt niet binnen de gestelde termijn aan deze drie eisen in 

samenhang met ons integraal eindbod tegemoet bent gekomen, moeten wij 

definitief de conclusie trekken dat er geen zicht is op overeenstemming. Wij zien 

ons in dat geval genoodzaakt om met onze achterban te overleggen welke 

actiemiddelen wij gaan inzetten om alsnog een aanvaardbaar resultaat af te 

dwingen.  

 

Wij hopen echter dat de door ons beoogde overeenstemming wel gerealiseerd kan 

worden en zijn te allen tijde bereid tot overleg om acties als uiterste middel te 

voorkomen. 

 

Voordat wij ertoe overgaan de werknemers in de afzonderlijke instellingen tot 

acties op te roepen zullen wij het voornemen daartoe aan u en de betreffende 

werkgevers kenbaar maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

J. Muijres, Algemene Onderwijsbond 

 

 
R.C. van Baalen, Abvakabo FNV  

 

 
J.C Krijt, CNV Onderwijs  

 

 
J. van den Dries, FvOV / UNIENFTO 

 

 

 


