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Toelichting 

Cao-partijen bieden u hierbij een toelichting aan op de cao-paragraaf over professionalisering, 
bestemd voor medewerkers, leidinggevenden, P&O-functionarissen en bestuurders van hoge-
scholen. Het is bedoeld als hulpmiddel en achtergrondinformatie bij het realiseren van de profes-
sionaliseringsafspraken op de hogeschool. 

 

Deze toelichting maakt geen onderdeel uit van de cao-hbo 2012-2013, er kunnen geen rechten 
aan worden ontleend.  
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Onderhandelen, geven en nemen in een volwassen arbeidsrelatie 
Onderhandelen wil zeggen dat mensen in een situatie van deels verschillende, deels overeenkom-
stige belangen proberen een overeenkomst te bereiken waarmee ze verwachten beter af te zijn 
dan zonder zo’n gezamenlijke overeenkomst.  
Vaak zal het gaan om de verdeling van schaarse middelen als tijd en geld. Wie komt wanneer voor 
welke opleiding in aanmerking?  
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Welk type cursus niet? 
Een door de medewerker gekozen individuele opleiding toets- en beoordelingsvaardigheid valt er 
niet onder. Deze vorm van professionalisering is gericht op het verkrijgen of behouden van de 
bekwaamheid die de medewerker nodig heeft om zijn vak te kunnen blijven uitoefenen.  
 

5. Hoe wordt de besteding van het budget voor out of pocketkosten geborgd?  
De hogeschool dient jaarlijks minstens 6% van het jaarinkomen van alle medewerkers die op de 
loonlijst staan en onder de cao hbo vallen, te besteden aan professionalisering. De helft van dit 
budget is bestemd voor out of pocketkosten.  
In het sociaal jaarverslag rapporteert de hogeschool waar dit geld aan is besteed en de mate 
waarin het budget is uitgeput. Dat kan desgewenst ook in de vorm van een apart verantwoor-
dingsdocument. Dat document komt dan in plaats van de verantwoording in het sociaal jaarver-
slag. 
In geval van onderuitputting zal de hogeschool moeten verantwoorden hoe het deel dat niet is 
uitgeput, in het daarop volgend jaar alsnog zal worden besteed bovenop de 3% die jaarlijks voor 
het budget wordt gereserveerd. 
 

6. Hoe werkt de overgangsregeling? 
De hogeschool moet de regeling volgens het nieuwe hoofdstuk O van de cao 2012–2013 uiterlijk 
op 1 januari 2014 hebben ingevoerd. Op het moment van invoering wordt met een ‘schone lei’ 
gestart, dat wil zeggen dat alle rechten volgens het "oude" hoofdstuk O van de cao 2010-2012 
komen te vervallen.  
Deze hoofdregel kent één uitzondering: een lopende afspraak met een medewerker over profes-
sionalisering wordt gerespecteerd. Als die afspraak gunstiger is dan de nieuwe regeling blijft deze 
voor de duur van die afspraak ongewijzigd gelden. 
Als de nieuwe regeling voor de medewerker gunstiger is, heeft de werknemer vanaf inwerkingtre-
ding van de nieuwe regeling en dus uiterlijk vanaf 1 januari 2014 recht op aanvulling van de af-
spraken tot het niveau van de nieuwe regeling. 
 

7. Vallen promotietrajecten onder hoofdstuk O van de cao 2012-2013? 
Een promotietraject valt onder de professionaliseringsparagraaf mits dat is opgenomen in het 
professionaliseringsplan. De met het promotie onderzoek gemoeide tijd valt onder de 75% rege-
ling.  
Ook hier geldt dat naast het promotieonderzoek voldoende tijd moet overblijven om een aanzien-
lijk deel van de primaire taak te blijven vervullen. Cao-partijen vinden het reëel dat het basisrecht 
aan uren wordt betrokken bij het promotietraject. 
 
Als voor het promotietraject externe financiering is verkregen, dan komen de kosten niet ten 
laste van de 3% out of pocketkosten. 
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