
Preambule bij de CAO MBO 2014 – 2015 

 

Cao-partijen hebben zich bij het maken van afspraken voor deze cao gericht op het waarborgen van 

de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs en meer specifiek op de kwaliteit van 

onderwijsgevenden, samenwerkend in onderwijsteams en overig personeel. Cao-partijen hebben de 

naam van de CAO BVE gewijzigd in CAO MBO. Dit heeft geen inhoudelijke gevolgen.  

 

(Mede)zeggenschap en inzetbaarheid van onderwijsgevenden 

Cao-partijen realiseren zich dat – in een zich veranderende omgeving, o.a. door Focus op 

Vakmanschap – de druk op onderwijsgevenden, om zich op professionele wijze toe te leggen op alle 

taken die behoren tot de functie van de onderwijsgevende en die bijdragen aan kwalitatief goed 

beroepsonderwijs, toeneemt. Cao-partijen hebben daarom als uitgangspunt genomen dat de cao díe 

waarborgen biedt en díe kaders schept die faciliterend zijn aan het werkproces op de instellingen. Met 

dit uitgangspunt kan de cao dan ook bijdragen aan de totstandkoming van de juiste (werk)afspraken 

op de instelling en de uitvoering ervan, hetgeen leidt tot regulering van de werkdruk van individuele 

werknemers.  

 

Het beheersbaar kunnen houden van werkdruk dient voort te vloeien uit het als onderwijsgevende 

ervaren van eigenaarschap en het hebben van regelmogelijkheden. Cao-partijen hebben in 2007 door 

middel van een pakket aan afspraken, vastgelegd in het Professioneel Statuut en de cao (in 

combinatie met de invoering van de Wet op de Ondernemingsraden), getracht voorwaarden te 

scheppen om eigenaarschap en regelmogelijkheden voor de onderwijsgevenden te versterken en dit 

te bevorderen vanuit het overleg tussen bestuur en ondernemingsraad. In het Professioneel Statuut is 

de basis gelegd voor het centraal stellen van het onderwijsteam en het leggen van de 

verantwoordelijkheid voor het “hoe” van het onderwijs bij het onderwijsteam.  

 

Door het opnemen van een aantal maatregelen in de cao beogen cao-partijen de uitvoering van de in 

het Professioneel Statuut gemaakte afspraken beter tot hun recht te laten komen. Enerzijds door de in 

het Professioneel Statuut genoemde bevoegdheden voor de ondernemingsraad nader te duiden. 

Anderzijds door voorafgaande aan het teamproces een algemeen inzetbaarheidskader als 

uitgangspunt te hanteren en dit als individueel afdwingbaar recht in de cao op te nemen. Voorts wordt 

de zeggenschap van onderwijsgevenden expliciet versterkt, doordat op teamniveau de 

werkzaamheden in zwaarte worden gewogen en worden verdeeld. Deze en de hieraan gerelateerde 

afspraken worden dan ook geacht faciliterend te zijn aan het reeds door sociale partners in gang 

gezette proces van professionalisering van alle leden van het onderwijsteam, onderwijsgevenden, 

onderwijsondersteuners en leidinggevenden.  

 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

Cao-partijen hebben geconstateerd dat, mede als gevolg van overheidsbeleid, werknemers ook in het 

mbo steeds langer doorwerken. Zij zien dan ook de noodzaak om werknemers bij het onderwijsproces 

te ondersteunen door omstandigheden te creëren waaronder werknemers op een goede en gezonde 

manier tot hun prestaties kunnen komen. Onderdeel hiervan is de duurzame inzetbaarheid van alle 

werknemers, jong en oud. Er bestaat ook in het mbo (en in de vo-instellingen die onder de CAO MBO 

vallen) behoefte aan een moderne regeling die werknemers vanaf de start van hun loopbaan tot aan 

hun pensionering stimuleert om te participeren in het onderwijsproces en die een positieve invloed 

heeft op de werkbelasting en belastbaarheid van werknemers. Cao-partijen hebben geconcludeerd 

dat het arbeidsvoorwaardenpakket uit de CAO BVE 2007-2009 hiervoor onvoldoende mogelijkheden 

bood. Tevens spelen hierbij het overheidsbeleid en het feit dat de kosten voor de seniorenregelingen, 

waaronder de BAPO-regeling, de komende jaren bij ongewijzigde voortzetting verder zullen 



toenemen, een rol. Om aan de wensen en behoeften van werknemers in alle leeftijdscategorieën 

tegemoet te komen en hen vitaal te houden voor het werk, hebben cao-partijen ervoor gekozen om 

deze middelen op andere wijze te gaan inzetten en in deze cao een eerste stap te zetten met concrete 

maatregelen die toewerken naar beleid ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van alle 

werknemers, rekening houdend met de huidige en toekomstige oudere werknemers. Cao-partijen zijn 

daarom in deze cao een nieuwe regeling seniorenverlof overeengekomen. Alle werknemers die geen 

gebruik maken van de regeling seniorenverlof en/of het overgangsrecht hebben recht op een 

persoonlijk budget dat onderdeel uitmaakt van de jaartaak. 

 

Ten aanzien van het afschaffen van de BAPO-regeling en het invoeren van een nieuwe regeling 

seniorenverlof hebben cao-partijen afgesproken jaarlijks met elkaar in overleg te zullen treden omtrent 

de herbesteding van de financiële middelen die (op termijn) vrijvallen door het afschaffen van de 

BAPO-regeling en die niet worden besteed aan de nieuwe regeling seniorenverlof.  

 

Overig 

Voorts zijn cao-partijen overeengekomen dat zij voor het einde van de looptijd van deze cao met 

elkaar in overleg treden omtrent de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor de bepalingen in de 

CAO MBO, met de bedoeling om daar in de volgende cao afspraken over te maken. Partijen zullen in 

dit kader tevens met elkaar in overleg treden over het onderwerp “flexibele arbeidsrelaties” en alles 

wat daarmee samenhangt (zoals vaste arbeidsovereenkomsten en de werkingssfeer van de cao) en 

de bovenwettelijke werkloosheidsregeling.  

 

Per 2009 zijn de carrièrepatronen LB, LC, LD en LE ingekort vanuit het Actieplan LeerKracht. Voor 

degenen die niet profiteerden van de inkorting is destijds een bindingstoelage vastgesteld. Cao-

partijen hebben zich op dat moment verplicht om met elkaar te overleggen over de betaalbaarheid van 

de bindingstoelage, indien de middelen uit het Convenant LeerKracht ontoereikend blijken. Vanaf 1 

augustus 2014 heeft iedere werknemer een ingekort carrièrepatroon of een bindingstoelage en zijn de 

carrièrepatronen geharmoniseerd. Daarmee heeft de toelage zijn compenserende werking gehad. De 

beschikbare middelen vanuit het Convenant LeerKracht zijn thans slechts dekkend voor de inkorting 

en de harmonisatie en niet voor de bindingstoelage in de huidige vorm en omvang. Partijen zullen 

voor het einde van de looptijd van deze cao met elkaar in overleg treden omtrent de gevolgen van het 

bovenstaande voor de huidige bindingstoelage, met de bedoeling om daar in de volgende cao 

afspraken over te maken.  

 

Ten slotte: de cao-bepalingen in deze CAO MBO zijn beleidsarm herschreven en de CAO MBO kent 

daardoor een andere ordening en indeling. Gedurende het proces van het herschrijven van de cao 

hebben cao-partijen over en weer beleidsrijke wijzigingen van cao-bepalingen voorgesteld. Cao-

partijen zullen met elkaar in overleg treden omtrent deze beleidsrijke wijzigingen van cao-bepalingen, 

met de bedoeling om deze in de volgende cao door te voeren. 
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