
Hoofdstuk III Inzetbaarheid van personeel en werkverdeling in het team  

 

Invoeging nieuwe artikelen in hoofdstuk 3 van de CAO MBO (herschreven tekst): 

 

Hoofdstuk 3 Inzet personeel 

 

*Artikel 3.1 Arbeidsduur en inzetbaarheid 

1. De normjaartaak bedraagt 1659 uur.  

2. De werknemer die direct betrokken is bij het primaire proces en die benoemd is in een functie 

met carrièrepatroon 9 of hoger, heeft bij een normbetrekking een werkweek van 40 uur.  

3. De werknemer, bedoeld in het tweede lid, kan op 200 dagen per jaar 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. 

4. Voor de werknemers op wie het tweede lid niet van toepassing is, bedraagt de werkweek ten 

hoogste 40 uur. 

5. De werkgever maakt met de werknemer afspraken over de feitelijke inzet van de werknemer 

per week. Indien werkgever en werknemer geen schriftelijke overeenstemming kunnen 

bereiken geldt voor de beschikbaarheid van de werknemer de volgende tabel: 

 

Werktijdfactor Maximaal aantal 

dagdelen in te 

roosteren voor 

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 

6. De feitelijke dagen of dagdelen, waarop de werknemer wordt ingezet, worden door de 

werkgever na overleg met de werknemer vastgesteld. 

 

Toelichting artikel 3.1 lid 5 

Door toepassing van de beschikbaarheidstabel kan het voorkomen dat een deeltijdwerknemer, zoals 

bedoeld in artikel 3.1 lid 1, op jaarbasis op meer dag(del)en wordt ingezet dan op grond van zijn 



werktijdfactor bij een naar rato berekening van de in 3.1 lid 2 genoemde 200 dagen het geval zou zijn. 

Dit onderscheid achten cao-partijen objectief gerechtvaardigd, aangezien zij van mening zijn dat de 

continuïteit van het onderwijs aan deelnemers centraal staat en dit per week en gedurende het hele 

jaar in een lesrooster geborgd moet zijn. Dit is een legitiem doel en bovendien – volgens cao partijen - 

noodzakelijk: het onderwijs aan deelnemers dient, vanuit pedagogisch-didactische overwegingen, 

evenwichtig over de week te worden gespreid. Om dit te kunnen realiseren is de werkgever tevens 

gebonden aan omstandigheden zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van facilitaire voorzieningen. 

Cao-partijen zijn van mening dat er geen ander middel bestaat waardoor het doel kan worden bereikt, 

zonder dat dit ten koste gaat van de jaartaak van de betrokken werknemers. Overigens beogen cao-

partijen, met het opnemen van een beschikbaarheidstabel, ook deeltijdwerknemers te beschermen. 

Door het opnemen van maximaal aantal dag(del)en in de cao wordt voorkomen dat 

deeltijdwerknemers bovenmatig worden ingezet.   

 

Artikel 3.2 Werktijden    

1. De werkgever heeft een regeling waarin is aangegeven: 

a.  de tijden waarop de instelling geopend is; 

b.  de tijden waarop de werknemers kunnen worden ingezet voor werkzaamheden;  

c.  de lunch- en dinerpauzes;  

d.  de rusttijden en rustdagen. 

Bij de punten b en c kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende categorieën 

werknemers.  

2. In incidentele gevallen kan de instelling, in overleg met de OR, ook op zondagen en 

feestdagen zijn geopend.  

3. De werkgever stelt na overleg met de werknemer de dagelijkse tijd- en/of plaatsgebonden 

werktijden vast. Een werkdag bestaat uit maximaal 9 zo veel mogelijk aaneengesloten uren 

onderbroken door voldoende rustperioden. 

4. Indien de werknemer zich niet kan verenigen met het voorgenomen besluit van de werkgever, 

zoals bedoeld in het derde lid, kan de werknemer dit schriftelijk onder opgaaf van redenen 

binnen 5 werkdagen aan de interne geschillencommissie zoals bedoeld onder 11.2 lid 2 

kenbaar maken. 

5. De werknemer die behoort tot de categorie OBP, voor zover niet vallend onder artikel 3.1 lid 2, 

kan de werkgever verzoeken de jaartaak op een door de werknemer gewenste manier vorm te 

geven. De werkgever stemt hiermee in tenzij het patroon volgens de werkgever in strijd is met 

het organisatorisch belang van de instelling. In dat geval wordt overleg gevoerd tussen de 

werkgever en de werknemer met de intentie om alsnog tot overeenstemming te komen. 

Uiteindelijk stelt de werkgever de werktijden vast. Op het besluit van de werkgever is de 

geschillenregeling van artikel 11.3 van toepassing. 

Mogelijke patronen kunnen zijn: 

– 4 dagen van 9 uur; 

– 4 dagen van 8 uur en 1 dag van 4 uur; 

– afwisselend weken van 5 dagen van 8 uur en van 4 dagen van 8 uur; 

– 5 dagen van 8 uur met 17 vrij opneembare compensatiedagen. 

Ongeacht zijn gekozen werkpatroon moet de werknemer de jaartaak behorend bij zijn 

werktijdfactor realiseren. 



6. De werkgever kan na overleg met de werknemer maximaal 2 avonden per week werk 

opdragen. De werkgever houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de afspraken die hij met 

de werknemer heeft gemaakt over diens werktijden. In overeenstemming met de werknemer 

kan de werkgever hem op meer dan 2 avonden per week inzetten.  

 

 

Artikel 3.3 Inzetbaarheidskader 

1. Voor de werknemer die deel uitmaakt van een onderwijsteam (direct betrokken bij het primair 

proces en benoemd in een functie met carrièrepatroon 7 of hoger) geldt een 

inzetbaarheidskader. Dit inzetbaarheidskader houdt bij een normbetrekking in dat de 

normjaartaak van 1659 uur als volgt is gecompartimenteerd: 

a. 1200 uur voor die werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van het 

onderwijs en de direct daaruit voortkomende werkzaamheden; en 

b. 459 uur voor die werkzaamheden die verband houden met de organisatie en 

ontwikkeling van het onderwijs, waaronder professionalisering, overleg, afstemming 

en coördinatie.  

2. In een schriftelijke stemming onder alle leden van een onderwijsteam kan uitsluitend unaniem 

worden besloten tot het collectief afwijken van het algemene inzetbaarheidskader van 

1200/459 uur, zoals bedoeld in het eerste lid, en qua tijdsbesteding komen tot een andere 

compartimentering van de taken gemoeid met de uitvoering en de organisatie van het 

onderwijs. Het unaniem genomen besluit geldt voor de duur van een cursusjaar. Daarbij moet 

het onderwijsteam wel voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving, alsmede de financiële, 

kwaliteits- en facilitaire instellingskaders.  

 

Toelichting artikel 3.3 lid 1 

Voor de werknemer die deel uitmaakt van een onderwijsteam (dat wil zeggen: direct betrokken bij het 

primaire proces en benoemd in een functie met carrièrepatroon 7 of hoger) wordt de normjaartaak als 

volgt gecompartimenteerd: 

 

Compartiment 1200 (klok)uur  Compartiment 459 (klok)uur  

Onder deze 1200 uur vallen:  
• ingeroosterde groepsgebonden 
contactactiviteiten ten behoeve van de realisatie 
van de begeleide onderwijstijd (groepslessen) en 
de daarbij behorende voorbereiding en nazorg;  
• stagebegeleiding (BPV);  
• studieloopbaanbegeleiding (SLB);  
• mentoraat;  
• het afnemen van toetsen en examens.  
 
Deze opsomming is niet limitatief.  

Deze uren worden binnen de jaartaak o.a. 
besteed aan:  
• individuele deskundigheidsbevordering  
(59 uur);  
• teamontwikkeling (107 uur per FTE per 
cursusjaar);  
• ontwikkeling (innovatie) van het  
onderwijsprogramma  
• werkoverleg;  
• teamoverleg;  
• coördinatie en afstemming;  
• peer-review;  
• bedrijvenstage;  
• open dagen.  
 
Deze opsomming is niet limitatief.  



 

 

Artikel 3.4  Werkverdeling 

1. Uitgangspunt is dat de werknemers in het onderwijsteam met de leidinggevende en met 

inachtneming van het algemene inzetbaarheidskader zoals bedoeld in artikel 3.3 lid 1, of het 

inzetbaarheidskader zoals bedoeld in artikel 3.3 lid 2, de werkzaamheden verdelen in een 

werkoverleg van het onderwijsteam.  

2. Het algemeen inzetbaarheidskader zoals bedoeld in artikel 3.3 lid 1 of het 

inzetbaarheidskader, zoals bedoeld in artikel 3.3 lid 2, betreft een individueel afdwingbaar 

recht.  

3. De werkverdeling maakt maatwerk voor de inzet van werknemers, rekening houdend met een 

ieders individuele capaciteiten, competenties, belastbaarheid en voorkeuren mogelijk. Per 

werknemer in het onderwijsteam kan dit dan ook, op verzoek van en in onderling overleg met 

één of meer andere werknemers in het onderwijsteam, leiden tot een andere verdeling van 

werkzaamheden dan de verdeling conform de compartimenten van het algemeen 

inzetbaarheidskader, zoals bedoeld in artikel 3.3 lid 1 of het inzetbaarheidskader, zoals 

bedoeld in artikel 3.3 lid 2.  

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

a. Voorafgaand aan de werkverdeling heeft het onderwijsteam het onderwijsprogramma 

vormgegeven met inachtneming van de volgende kaders:  

- het tussen de werkgever en de OR besproken meerjarig financieel beleid; 

- het in overleg met de OR door de werkgever vastgestelde formatiebeleid en 

taakbelastingsbeleid; 

- de in het Professioneel Statuut geborgde professionele ruimte; 

- de wettelijke eisen voor kwalificatie, toetsing en examinering; 

- de wettelijke bepalingen ten aanzien van de programmering en realisatie van 

voldoende onderwijstijd; 

- de binnen de instelling geldende facilitaire kaders en kwaliteitskaders. 

b. De werknemers in het onderwijsteam maken een overzicht van de uit het 

onderwijsprogramma voortvloeiende taken, behorende tot de compartimenten van het 

geldende inzetbaarheidskader ter zake de uitvoering en de organisatie van het onderwijs. 

Vervolgens waarderen de werknemers in het onderwijsteam op basis van een op de 

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

uit te voeren werkzaamheden. Het onderwijsteam kan de leidinggevende hieromtrent een 

voorstel laten doen.  

c. De werknemers in het onderwijsteam overleggen onderling hoe zij, rekening houdende 

met een ieders inzetbaarheid en werktijden, de te verrichten werkzaamheden evenwichtig 

gespreid over het cursusjaar gaan verdelen. Daarbij speelt tevens een rol de 

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

werkwijze. Het onderwijsteam doet hierover een voorstel aan de leidinggevende.  

d. De leidinggevende toetst of het voorstel van het onderwijsteam ter zake de weging en 

verdeling van werkzaamheden voldoet aan de onder a. genoemde (beleids)kaders 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. 

e. De werknemers in het onderwijsteam maken in het werkoverleg afspraken met de 

leidinggevende over hoe te handelen bij noodzakelijke tussentijdse wijzigingen in de 

planning en de verdeling van de werkzaamheden als gevolg van een veranderde instroom 

van deelnemers en/of uitval van teamleden. 

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

vastgestelde werkverdeling de taken toe.  

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

inachtneming van het volgende: 

a. alle werknemers met een taak in de uitvoering van het onderwijsprogramma zijn, 

ongeacht de aard en omvang van hun arbeidsovereenkomst, stemgerechtigd; 

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

c. indien ten minste de meerderheid van de stemgerechtigde werknemers zich in het 

definitieve voorstel kan vinden, geldt dit als vastgesteld; 

d. de stemming wordt ten minste 5 werkdagen van tevoren geagendeerd voor een 

werkoverleg, dat plaats heeft, zodanig dat ten minste 80% van de betrokken werknemers 

aanwezig kan zijn; 

e. tussen de datum waarop het definitieve voorstel is gedaan en de datum waarop de 

stemming moet hebben plaatsgevonden liggen ten minste 3 werkdagen. 

6. Bij het ontbreken van de vereiste meerderheid zoals bedoeld in lid 5 hanteert de 

leidinggevende toedelingsoptie. Dit betekent dat - om de goede voortgang van het onderwijs 

te kunnen garanderen – de leidinggevende de werkzaamheden weegt en verdeelt, met 

inachtneming van het volgende:   

a. het algemeen inzetbaarheidskader, zoals bedoeld in artikel 3.3 lid 1. De leidinggevende 

past daarbij een opslagfactor van ten minste 40% toe, berekend over groepslessen, ten 

behoeve van de voorbereiding en nazorg voor die groepslessen. Onder groepslessen 

wordt verstaan: ingeroosterde groepsgebonden contactactiviteiten, gericht op het 

realiseren van begeleide onderwijstijd.* 

b. De leidinggevende draagt met inachtneming van artikel 4.1, zesde tot en met achtste lid, 

uren ten behoeve van scholing en professionalisering op aan de werknemer.  

7. Op verzoek van de werknemer kan in overleg met de werkgever van het zesde lid afgeweken 

worden. 

8. De werknemer kan inzake de hem opgedragen taken een geschil aanhangig maken bij de 

interne geschillencommissie. 

9. 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 uitmaakt 

van het desbetreffende onderwijsteam. 

 

*Toelichting artikel 3.4 lid 6 sub a 

Indien bestuurder en OR in het kader van dit lid en op grond van artikel 13.4 lid 2 sub g 

taakverdelingsbeleid zijn overeengekomen past de leidinggevende bij de toedelingsoptie dit beleid 

toe. Onderdeel van dit beleid kan zijn een hoger percentage dan 40%, berekend over groepslessen, 



ten behoeve van de voorbereiding en nazorg voor die groepslessen, of over een opslagfactor voor 

andersoortige werkzaamheden. Uitdrukkelijk kan het hier, tenzij het overgangsrecht van artikel 3.4a 

van toepassing is, geen afspraken betreffen die een lager percentage dan 40% berekend over 

groepslessen, ten behoeve van de voorbereiding en nazorg voor die groepslessen, voorschrijven. Een 

dergelijke afspraak is in strijd met de cao. 

 

Artikel 3.4a Overgangsrecht* 

1. Indien voldaan wordt aan de volgende omstandigheden, geldt de in lid 2 bedoelde 

overgangsbepaling:  

- de werkverdeling voor het cursusjaar 2014-2015 heeft op of na 1 augustus 2014 

plaatsgevonden conform het bepaalde in artikel F-6 van de CAO BVE 2007-2009; 

- de leidinggevende is overgegaan tot het wegen en verdelen van de werkzaamheden 

op basis van op 1 juli 2014 bestaande, in overleg met de OR gemaakte afspraken, 

over een opslagfactor voor voorbereiding en nazorg berekend over groepslessen; 

- de door de leidinggevende gehanteerde opslagfactor is lager dan het in artikel 3.4 lid 

6 onder a. vastgelegde minimum van 40%. 

2. De werkgever heeft tot uiterlijk 1 januari 2015 de tijd om in overleg met de OR de bestaande 

afspraken zodanig aan te passen dat hierin de in artikel 3.4 lid 6 onder a. bedoelde 

opslagfactor van ten minste 40% voor voorbereiding en nazorg berekend over groepslessen is 

opgenomen. Vervolgens dient de organisatie van de werkgever uiterlijk op 1 januari 2015 op 

deze nieuwe afspraken te zijn ingericht en afgestemd. Het voorgaande betekent dat de op of 

na 1 augustus 2014 bestaande werkverdeling toegedeeld door de leidinggevende, tot 1 

januari 2015 kan worden gehandhaafd. Met ingang van 1 januari 2015 is artikel 3.4 lid 6 a. 

onverkort van toepassing. 

 

*Toelichting artikel 3.4a 

De op 1 augustus 2014 in het kader van artikel F-6 van de CAO BVE 2007-2009 bestaande 

(aanvullende) afspraken tussen de werkgever en OR, waaronder een hogere opslagfactor voor 

voorbereiding en nazorg, berekend over groepslessen, is opgenomen dan de in artikel 3.4, lid 6 onder 

a. vastgelegde opslagfactor van 40%, blijven bestaan en worden toegepast. Desgewenst kan  de 

werkgever hierover in overleg met de OR  in het kader van taakverdelingsbeleid andere afspraken 

maken.  

 

Artikel 3.5 Formatie    

1. De totale formatie bestaat uit:  

a.  de vaste formatie: de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd;  

b.  de tijdelijke formatie: de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de urenuitbreidingen 

voor bepaalde tijd;    

c.  de flexibele formatie: uitzendarbeid.  

2. De werkgever zal flexibele arbeidsovereenkomsten die de werknemer in een nadelige positie 

brengen, zo veel mogelijk voorkomen en daarom: 

a.  geen gebruik maken van oproepcontracten waarbij de werknemer beschikbaar is voor 

werk, maar geen garantie voor werkuren heeft (“nul-urencontract”);  



b.  slechts bij uitzondering gebruik maken van oproepcontracten waarbij de werknemer 

een garantie heeft voor een overeengekomen minimum aantal werkuren en 

daarboven beschikbaar is tot een overeengekomen maximum aantal werkuren (“min-

max-contract”). Het aantal niet gegarandeerde uren van dit contract maakt deel uit 

van de tijdelijke formatie, en mag een omvang hebben van maximaal 75% van het 

aantal wel gegarandeerde uren.  

c.  terughoudend beleid voeren in het aanbieden van opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan dezelfde werknemer.  

3. De werkgever kan gebruik maken van uitzendarbeid:  

a.  voor vervanging wegens ziekte;  

b.  ter voorziening in de behoefte aan arbeidskrachten in geval van een groot aanbod 

van werkzaamheden;  

c.  voor activiteiten van kennelijk tijdelijke aard of contractactiviteiten;* 

d.  bij onvoorziene omstandigheden.  

In de gevallen genoemd onder c en d mag de uitzendarbeid maximaal 12 maanden duren.   

Onder uitzendarbeid als bedoeld in het eerste lid sub c wordt ook verstaan het inlenen van 

werknemers van een andere werkgever (al of niet in de zin van deze cao) bij de instelling.  

4. De werkgever die gebruik maakt van uitzendarbeid, komt met het uitzendbureau overeen dat de 

beloning van de uitzendkracht, inclusief toelagen en onkostenvergoedingen, gelijk is aan die van een 

werknemer die in dienst is bij de werkgever in een gelijke of gelijkwaardige functie.     

 

*Toelichting op artikel 3.5 lid 3 sub c 

Onder contractactiviteiten  worden niet verstaan de activiteiten die de instelling verricht op grond van 

een met een gemeente gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 2.3.4 van de WEB. 


