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Bijlage 1 Tekstvoorstellen CAO OMO 2012 - 2013  
(behorend bij concept onderhandelaarsresultaat versie 10 oktober 2012) 

 

DEFINITIES 

 

Toevoegen definitie passende functie 

 

Passende functie: een functie waarvan: 

 kennis en vaardigheden van de werknemer overeenkomen of in 

overeenstemming gebracht kunnen worden met de functie-eisen. 

 de werkzaamheden aansluiten bij de persoonlijke geaardheid en 

omstandigheden van de werknemer. 

 het functieniveau niet meer dan twee schalen lager is dan het actuele 

functieniveau van de werknemer.  

 

HOOFDSTUK E: WERKTIJDEN, VAKANTIE EN VERLOF 

 

Wijzigen artikel E1 lid 5. Toevoegen de functies van manager onderwijs en 

afdelingsmanager uit de categorie OOP management, advies en ondersteuning. 

 

E1 Werktijden 

5. In afwijking van het bepaalde in lid 2 geldt voor de werknemer die behoort tot  

de functiecategorie onderwijsondersteunend personeel (in het OMO-

functieboek aangemerkt als ‘OOP primair proces’ ) en de functies manager 

onderwijs en afdelingsmanager uit de functiecategorie OOP management, 

advies en ondersteuning voor wie het bepaalde in lid 4 van toepassing is een 

gemiddelde werkweek van 41,5 klokuren gedurende 40 schoolweken, met dien 

verstande dat de minimale tijd voor deskundigheidsbevordering van 140 

klokuren niet tijd- en plaatsgebonden behoeft te worden uitgevoerd. 

 

Toevoegen lid 8 aan artikel E2 Inzetbaarheid 

 

 E2 Inzetbaarheid 

8. Werknemers in de functiecategorie docenten, directie, OOP primair proces en 

de functies manager onderwijs en afdelingsmanager uit de functiecategorie 

OOP management, advies en ondersteuning hebben recht op  3 dagen verlof  

per  schooljaar    1 onder de volgende voorwaarden: 

 in principe is er geen sprake van lesuitval ; 

 vrije dagen zijn dagen (24 uur) waarop geen werkzaamheden plaats- en/of 

tijdgebonden kunnen worden opgedragen; 

 vrije dagen worden tenminste 4 weken van te voren aangevraagd bij de 

direct leidinggevende; 

 de aanvraag wordt gehonoreerd indien voldaan wordt aan bovenstaande 

voorwaarden en er geen zwaarwegende omstandigheden   zijn die gebruik 

van de regeling onmogelijk maken;  

 resterende dagen vervallen aan het einde van het schooljaar tenzij 

zwaarwegende omstandigheden het niet mogelijk hebben gemaakt deze op 

te nemen; 

 opname van deze dagen heeft geen verruiming of inperking tot gevolg van 

het overige in dit artikel en in artikel E7 bepaalde.  

 

                                                
1 Dit lid wordt van kracht op 1 augustus 2013 of op een ander moment dat de Wet op het 
voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties in werking 
treedt.    
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Wijzigen artikel E5. Door invoeging van lid 3, 4, 5 en 11 hernummering andere leden 

artikel E5. 

 

E5 Vakantieverlof onderwijsondersteunend personeel 

1. De werkgever verleent de werknemer, behorend tot de functiecategorie 

onderwijsondersteunend personeel vakantieverlof met behoud van bezoldiging. 

2. Het vakantieverlof bestaat uit verlofdagen en de algemeen erkende en 

christelijke feestdagen zoals genoemd in bijlage 4 van de CAO. 

3. Het wettelijk vakantieverlof bedraagt: 

a. bij een werkweek van 40 uur 160 uur verlof per jaar, 

b. bij een werkweek van 38 uur 152 uur verlof per jaar, 

c. bij een werkweek van 36 uur 144 uur verlof per jaar, 

d. bij een werkweek van 36,86 uur 147 uur verlof per jaar. 

4. De aanspraak op het vakantieverlof als bedoeld in lid 3, vervalt zes maanden 

na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, 

tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest 

vakantie op te nemen. 

5. In aanvulling op de verlofuren als in lid 3 vermeld bedraagt het bovenwettelijk 

vakantieverlof: 

a. bij een werkweek van 40 uur 274 uur verlof per jaar, 

b. bij een werkweek van 38 uur 178 uur verlof per jaar, 

c. bij een werkweek van 36 uur 81 uur verlof per jaar. 

d. bij een werkweek van 36,86 uur 126 uur verlof per jaar. 

6. Op basis van de leeftijd van de werknemer wordt het vakantieverlof uitgebreid 

waarbij de jaartaak wordt verkleind op basis van de onderstaande tabel: 

50 t/m 54 jaar 32 uur 

55 t/m 59 jaar 40 uur 

60 jaar en ouder 48 uur 

7. Indien de instelling tijdens vakanties collectief wordt gesloten en de besteding 

van een deel van het vakantievolume daardoor verplicht tijdens deze weken 

plaats vindt, worden ter compensatie per jaar vier extra verlofdagen 

toegekend. 

8. Indien de werknemer een dag verlof opneemt wordt de omvang van het verlof 

bepaald op basis van de spreiding van de arbeidsuren over de week zoals 

bedoeld in artikel E1 lid 2. Dit is van overeenkomstige toepassing op het verlof 

in verband met de erkende en christelijke feestdagen. 

9. Het verlof wordt bij voorkeur in de schoolvakanties verleend. 

10. Op verzoek van de werknemer trekt de werkgever in geval van samenloop met 

andere vormen van verlof, voor zover deze niet samenvallen met algemeen 

erkende en christelijke feestdagen, en in andere daarvoor redelijkerwijs in 

aanmerking komende gevallen, het verleende vakantieverlof in. 

11. Bij het opnemen van vakantie wordt eerst het beschikbare wettelijke 

vakantieverlof aangewend. 

12. Voor het begin van elk kalenderjaar zal elke werknemer behorend tot de 

categorie OOP schriftelijk worden medegedeeld hoeveel dagen er zijn waarop 

de instelling voor werkzaamheden van OOP is opengesteld en op hoeveel en 

eventueel welke dagen het personeelslid verlof geniet dan wel anderszins is 

vrijgesteld van werkzaamheden. 

13. Het bepaalde in de leden 1 tot en met  11 is niet van toepassing voor de 

werknemers op wie artikel E1 lid 5 van toepassing is. In plaats daarvan geldt 

het bepaalde in artikel E7. 
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Toevoegen artikel E6. Doornummeren volgende artikelen hoofdstuk E. 

 

E6 Ziekteverlof en aanspraak op vakantie voor de functiecategorie 

onderwijsondersteunend personeel 

1. De werknemer die wegens ziekteverlof zijn werkzaamheden niet of slechts 

gedeeltelijk verricht, verwerft gedurende het ziekteverlof aanspraak op het 

vakantieverlof, als vermeld in artikel E5 lid 3 over het tijdvak van de laatste 24 

maanden waarin de werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. 

Voor de toepassing van dit lid worden perioden, waarin de werknemer wegens 

ziekteverlof verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten samengeteld, 

wanneer zij elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen. 

2. De werknemer die wegens ziekteverlof zijn werkzaamheden niet of slechts 

gedeeltelijk verricht, verwerft gedurende het ziekteverlof slechts aanspraak op 

het vakantieverlof, als vermeld in artikel E5 lid 5 en 6  over het tijdvak van de 

laatste zes maanden waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. Daarbij geldt 

dat tijdvakken worden samengeteld als zij elkaar met een onderbreking van 

minder dan een maand opvolgen. 

3. De werknemer verwerft geen aanspraak op vakantie voor de tijd gedurende 

welke hij door zijn toedoen zijn genezing belemmert of vertraagt dan wel hij, 

hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid voor 

de werkgever of voor een door de werkgever met toestemming van het UWV 

aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet 

verricht. 

4. De werknemer die tijdens een ziekteverlofperiode deelneemt aan re-integratie 

en van deze verplichting tijdelijk vrijgesteld wil worden dient hiervoor 

vakantieverlof op te nemen. 

 

Toevoegen lid 2, 12 en 13 aan artikel E6 en hernummerd naar E7 

 

E7 Vakantieverlof docenten en directieleden 

1. Tenzij anders is bepaald geniet de werknemer behorend tot de 

functiecategorieën directie of docenten gedurende de schoolvakanties 

vakantieverlof met behoud van bezoldiging. 

2. Aanvullend op lid 1 worden 2 dagen van de 12 roostervrije dagen voor de 

leerlingen2 ook aangemerkt als verlofdagen voor docenten en directieleden. 

Deze dagen worden met instemming van de medezeggenschapsraad op 

(deel)school-/locatieniveau gepland. 

3. De werkgever kan op verzoek aan de werknemer die behoort tot de categorie 

directie, na omzetting van de dienst, verlof verlenen op andere tijdstippen. 

4. De werkgever kan op verzoek van de werknemer behorend tot de 

functiecategorie docenten, na overeengekomen omzetting van de dienst, verlof 

verlenen op andere tijdstippen. 

5. De werknemer behorend tot de functiecategorie directie houdt zich zo nodig 

gedurende een week van het verlof ter beschikking van de werkgever ten 

behoeve van werkzaamheden van onderwijskundige of schoolorganisatorische 

aard. 

6. De werknemer behorend tot de functiecategorie docenten houdt zich zo nodig 

gedurende twee dagen van het verlof ter beschikking van de werkgever ten 

behoeve van werkzaamheden van onderwijskundige of schoolorganisatorische 

                                                
2 Als bedoeld  in de wet  tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in 
verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties. Dit lid wordt van kracht op 1 
augustus 2013 of op een ander moment dat deze wet in werking treedt. 
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aard. Voor die vermindering komen slechts in aanmerking de eerste en de 

laatste dagen van de zomervakantie. 

7. De werkgever bepaalt tijdig in overleg met de werknemer of, en zo ja, welke 

dagen van toepassing zijn in verband met het in lid 5 en 6 bepaalde. 

8. Voor de werknemer die benoemd is voor minder dan één jaar geldt dat alleen 

in aanmerking komen de vakanties, gelegen tussen de eerste en de laatste dag 

van zijn werkzaamheden. 

9. Het bepaalde in lid 8 laat onverlet dat de werknemer die benoemd is voor 

minder dan één jaar minimaal aanspraak kan maken op vakantieverlof 

gerelateerd aan de normjaartaak en naar rato van de betrekkingsomvang. Het 

vakantieverlof dat resteert na aftrek van het reeds genoten vakantieverlof 

dient aansluitend aan de laatste dag van zijn werkzaamheden te worden 

genoten. 

10. Bij rampen en in andere zeer bijzondere omstandigheden kan de werkgever 

het vakantieverlof intrekken. 

11. Directe materiële schade die de werknemer lijdt als gevolg van de intrekking 

van het vakantieverlof wordt door de werkgever vergoed. 

12. Zodra de werknemer in enig schooljaar vakantieverlof heeft genoten voor een 

totaal van 4 maal de overeengekomen arbeidsduur wordt hij geacht het 

wettelijk minimum aan vakantiedagen zoals bedoeld in artikel 7:634 lid 1 BW 

in dat schooljaar te hebben genoten. Iedere aanspraak op vakantieverlof welk 

voornoemd wettelijk minimum te boven gaat, komt te vervallen indien en 

zolang dit vakantieverlof met ziekteverlof samenvalt. 

13. Hetgeen in lid 12 is vermeld heeft geen betrekking op het wettelijke 

vakantieverlof dat in een eerder schooljaar is opgebouwd, indien en voor zover 

dit vakantieverlof niet reeds is verjaard op grond van artikel 7:640a BW. 

 

 

HOOFDSTUK F: PERSONEELSBELEID 

 

Toevoegen nieuw artikel F1, hernummering alle overige artikelen in hoofdstuk F - 

Personeelsbeleid 

 

F1 Werkgelegenheidsbeleid  

1. De werkgever voert een beleid dat er op gericht is om de inzetbaarheid van de 

werknemer te bevorderen, waardoor de werkzekerheid, in de vorm van een 

verhoogde inzetbaarheid binnen en buiten de werkgever, toeneemt. 

2. Van de werknemers mag verwacht worden dat zij bereid zijn tot flexibiliteit en 

overplaatsing onder redelijke voorwaarden. 

3. Bij boventalligheid als gevolg van dalende leerlingaantallen zal een 

mobiliteitsplan, in overleg met de personeelsgeleding van de 

medezeggenschapsraad, worden opgesteld. De uitwerking hiervan is 

vastgelegd in artikel F11 van deze CAO. 

4. In gevallen van reorganisatie wordt   een reorganisatieplan opgesteld. Nadere 

uitwerking hiervan is vormgegeven in artikel J1 van deze CAO. 

5. Voor invulling van vacatures gelden de afspraken in bijlage 5 Spelregels 

vacaturebeleid.  

 

Aanpassen van de tekst van artikel F10 (wordt F11) 

 

F11 Mobiliteitsbeleid  

1. Behoudens het bepaalde in het lid 2 en 3 vindt overplaatsing naar een andere 

instelling alleen op vrijwillige basis plaats.  

2. De werkgever kan de werknemer zonder zijn instemming overplaatsen in een 

passende functie naar een andere instelling: 

a. indien er sprake is van boventalligheid op formatieve gronden; 
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b. ingeval er sprake is van een conflictsituatie, waarbij overplaatsing 

noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen; 

c. ingeval er sprake is van disfunctioneren en overplaatsing het 

functioneren zou kunnen verbeteren; 

d. op advies van de arbodienst of bedrijfsarts; 

e. bij uitvoering van de re-integratieverplichting ter preventie van 

werkloosheid; 

f. in andere door de werkgever met name genoemde zwaarwichtige 

omstandigheden. 

3. In de gevallen genoemd onder lid 2 sub b, c, d en e is overplaatsing zonder 

instemming van de werknemer eveneens mogelijk om een personele wisseling 

mogelijk te maken. 

4. Boventalligheid, als bedoeld onder lid 2 sub a, ontstaat doordat het 

betreffende organisatieonderdeel niet in staat is om passende werkgelegenheid 

te bieden aan de betreffende werknemer(s) als gevolg terugloop leerlingaantal. 

Het vaststellen van boventalligheid wordt gebaseerd op  een 

meerjarenformatieplan dat zijn vertaling krijgt in een met instemming van de 

PMR vast te stellen mobiliteitsplan. 

5. Nadat boventalligheid is vastgesteld gaat een eerste fase in ter voorkoming 

van gedwongen overplaatsing. In deze fase komt iedere werknemer van het 

organisatieonderdeel   voor gebruik van de regelingen uit het mobiliteitsplan in 

aanmerking mits door toepassing daarvan de boventalligheid wordt 

verminderd . Deze eerste fase start na vaststelling van het 

meerjarenformatieplan (voor de zomervakantie) en loopt tot 1 april van het 

volgende schooljaar. De instelling stelt ten behoeve van deze fase een 

mobiliteitsplan op waarin onder meer worden opgenomen: 

- visie en doelstellingen van de school; 

- de gevolgen van deze bovenstaande ontwikkelingen; 

- reden/noodzaak voor dit plan; 

- de onderwijskundige, organisatorische en personele gevolgen van dit 

plan; 

- het meerjarenformatieplan; 

- een pakket van maatregelen om vrijwillige interne overplaatsing of 

vertrek te stimuleren; 

- het tijdpad dat met betrekking tot dit plan wordt gevolgd; 

- communicatieplan. 

6. Het pakket aan stimulerende maatregen, als bedoeld in het vorige lid, wordt in 

de eerste fase tenminste ingezet om vrijwillige overplaatsing of vertrek te 

stimuleren. Het pakket aan maatregelen kan, op verzoek van de instelling, in 

overleg met de raad van bestuur worden uitgebreid. Deze maatregelen gelden 

voor de werknemer die de overformatie reduceert en geen vacature achterlaat. 

Het pakket is als bijlage 7b in deze CAO opgenomen. 

7. Indien blijkt dat met de eerste fase de boventalligheid niet is opgelost, start 

een tweede fase waarin boventallige werknemers worden aangewezen en 

zonder instemming kunnen worden overgeplaatst (of herplaatst) in een 

passende functie op een andere instelling. In het lokaal CAO overleg wordt 

overleg gevoerd over de noodzaak om de tweede fase op te starten. In de 

tweede fase geldt een acceptatieplicht van scholen met een vacature voor een 

passende functie. In het lokaal CAO overleg    worden nadere afspraken 

gemaakt over: 

a. de duur van de tweede fase, waarbij het uitgangspunt is de tweede fase te 

laten duren van 1 april tot aan de zomervakantie; 

b. de criteria op basis waarvan werknemers als boventallig worden 

aangewezen; 

c. organisatorische maatregelen om gedwongen overplaatsing te realiseren; 
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d. de wijze waar de gedwongen overplaatsing wordt geëffectueerd en 

gecommuniceerd. 

8. Het pakket aan maatregelen   zoals beschreven in lid 6  kan eveneens ter 

beschikking staan aan de boventallige werknemer die in de tweede fase zonder 

instemming wordt overgeplaatst (of herplaatst). Afspraken hierover worden 

gemaakt in het lokaal CAO overleg. 

9. Indien na het doorlopen van de in de vorige leden beschreven fases 

boventalligheid resteert zal een sociaal plan uitgewerkt worden, zoals in het 

Sociaal Statuut (bijlage 7a) is aangegeven. 

 

HOOFDSTUK J: BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

Wijziging artikel J1 werkgelegenheidsgarantie 

 

J1 Werkgelegenheidsgevolgen 

Behoudens het gestelde in F11  zal   de werkgever   bij wijziging van 

onderwijsaanbod, onderwijskundige ontwikkelingen, organisatorische wijziging / 

opheffing of wijziging van functie(s) en wijziging in inkomsten of wetgeving een 

reorganisatieplan op te stellen. Dit plan behoeft de instemming van de 

medezeggenschapsraad. Voor de rechtspositionele gevolgen van dit plan wordt op 

basis van het Sociaal Statuut (bijlage 7a) een sociaal plan opgesteld. 

 

HOOFDSTUK L: COLLECTIEVE BEPALINGEN 

 

Toevoegen artikel L6  

 

L6 GOVAK gelden   

1 Partijen komen overeen dat werkgever gehouden is de gelden, die zij jaarlijks 

ontvangen van het Ministerie van OC&W in het kader van de regeling GO- en 

Vakbondsfaciliteiten, over te maken aan de Stichting Financiering Structureel 

Vakbondsverlof Onderwijs. Per saldo betreft dit het totaal aan gelden dat 

OC&W jaarlijks –na indexering- in de lumpsum van de scholen VO verwerkt.  

   

2 De centrales/werknemersorganisaties binnen de Stichting Financiering 

Structureel Vakbondsverlof Onderwijs verdelen de gelden onder elkaar volgens 

een zelf vastgestelde verdeelsleutel. 

3 De centrales/werknemersorganisaties besteden de door hen ontvangen 

bijdragen aan werkzaamheden ten behoeve van de VO-sector, waaronder 

begrepen de kosten van de vervanging van degene die lang buitengewoon 

verlof geniet in verband met werkzaamheden voor het georganiseerd overleg 

en voor vakbondswerkzaamheden in de VO sector. Deze bijdragen kunnen ook 

anderszins worden aangewend voor werkzaamheden ten behoeve van het 

georganiseerd overleg en voor vakbondswerkzaamheden voor het personeel in 

het voortgezet onderwijs. 

4 Binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar dient het bestuur van de 

Stichting Financiering Structureel Vakbondsverlof Onderwijs (SFSVO) bij de 

VO-Raad een financieel verslag in over dat kalenderjaar, bestaande uit de 

jaarrekening, het jaarverslag en overige financiële gegevens. Het bestuur van 

de SFSVO maken daarbij gebruik van de door de centrales c.q. 

werknemersorganisaties aan hen overlegde jaarrekeningen, jaarverslagen en 

accountantsverklaringen.  

5 Het financieel verslag gaat vergezeld van een verklaring omtrent de 

getrouwheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste 

lid, van boek 2 Burgerlijk Wetboek waaruit blijkt in hoeverre het budget is 

besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling.  
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6 Werkgever ontvangt van het in lid 6 genoemde financieel verslag bij het 

indienen aan de VO-Raad onverwijld een afschrift.  

7 Voor zover niet uit de verklaring, bedoeld in lid 6, blijkt dat het budget is 

besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling, vordert de 

werkgever het desbetreffende jaarbedrag terug.  

8 In (tijdelijke) situaties waarin een CAO OMO is geëxpireerd en er (nog) geen 

nieuwe tot stand is gebracht blijven de bepalingen gesteld in dit hoofdstuk 

onverminderd van kracht. 

 

BIJLAGE 5 MOBILITEITSBELEID 

 

Vervangen door: 

 

BIJLAGE 5 SPELREGELS VACATUREBELEID 

1. De schoolleider is verantwoordelijk voor het stellen en invullen van vacatures 

van de instelling. 

2. Alle vacatures worden geregistreerd en afgehandeld in een door de raad van 

bestuur aangewezen arbeidsmarktinformatiesysteem. 

3. In de vacature-omschrijving wordt in ieder geval informatie gegeven over 

functie-eisen, taakinhoud en verantwoordelijkheden, aard en omvang van het 

dienstverband, profiel van de school. 

4. Alle reguliere vacatures worden allereerst binnen Ons Middelbaar Onderwijs 

bekend gemaakt en direct na openstelling twee weken exclusief gepubliceerd 

op OMONET. Vanaf 2 maanden voor aanvang van de zomervakantie wordt 

deze termijn verkort tot 1 week. 

5. Werknemers kunnen via OMONET zelfstandig reageren op vacatures of een 

open sollicitatie kenbaar maken en worden als interne kandidaat opgenomen in 

het arbeidsmarktinformatiesysteem.  

6. De vragende instelling heeft de verplichting bij de vervulling van vacatures te 

putten uit kandidaten vanuit de interne arbeidsmarkt, daarbij rekening 

houdend met voorrangscategorieën zoals bedoeld in lid 7. De vragende 

instelling zoekt hiertoe in het kandidatenbestand actief naar interne 

kandidaten die voldoen aan het profiel. Slechts indien de interne arbeidsmarkt 

na twee weken aantoonbaar geen geschikte kandidaat oplevert, kan de 

externe arbeidsmarkt worden benaderd. Vanaf 2 maanden voor aanvang van 

de zomervakantie wordt deze termijn verkort tot 1 week. 

7. De raad van bestuur kan, met instemming van de PGMR, voorrangscategorieën 

en een prioritering definiëren ten behoeve van personeelsleden waaraan OMO 

benoemings- dan wel re-integratieverplichtingen heeft. De schoolleider van de 

aanbiedende instelling wijst kandidaten, voor wie dit van toepassing is, toe aan 

een categorie. 

8. Alle vacatures die aangeboden worden op de externe arbeidsmarkt, worden 

gepubliceerd op de OMO website evenals op OMONET. 

9. Externe kandidaten reageren op vacatures via de OMO website en worden als 

externe kandidaat opgenomen in het arbeidsmarktinformatiesysteem. 

10. Bij het proces van werving en selectie wordt de sollicitatiecode van het NVP in 

acht genomen. Dit wordt kenbaar gemaakt in iedere vacature 

11. In de tweede fase bij vaststelling van een mobiliteitsplan is lid 6 niet van 

toepassing maar geldt een acceptatieplicht van scholen met een vacature voor 

een passende functie. 
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BIJLAGE 7 SOCIAAL STATUUT  

 

Wijziging gehele bijlage in bijlage 7a en 7b 

 

BIJLAGE 7A SOCIAAL STATUUT 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1. Werkgever: het bevoegd gezag van de Vereniging Ons Middelbaar 

Onderwijs te Tilburg. 

2. Werknemer: de persoon die door de werkgever is benoemd voor 

onbepaalde, dan wel bepaalde tijd met uitzicht op een dienstverband voor 

onbepaalde tijd. 

3. Sociaal Statuut: het geheel van afspraken tussen werkgever en de 

Centrales ten aanzien van arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden 

voortvloeiend uit een boventalligheid en/of reorganisatie. 

4. Sociaal Plan: het geheel van concrete maatregelen en/of instrumenten 

gerelateerd aan een in tijd en geld afgebakende en als zodanig 

beschreven resterende boventalligheid of reorganisatie. 

5. Reorganisatie: het wijzigen van de organisatorische eenheid bij 

planmatige wijziging van: onderwijsaanbod, onderwijskundige 

ontwikkelingen, organisatorische wijziging /  opheffing of wijziging van 

functie(s) en wijziging in inkomsten  of wetgeving. 

6. Reorganisatieplan: een beschrijving van de voorgenomen reorganisatie 

waarin onder meer worden opgenomen: 

 reden/noodzaak voor de reorganisatie; 

 omvang van de reorganisatie alsmede de organisatorische 

eenheid/eenheden die bij de reorganisatie zijn betrokken; 

 de organisatorische gevolgen van de reorganisatie; 

 de onderwijskundige gevolgen van de reorganisatie; 

 de personele gevolgen van de reorganisatie, waaronder een overzicht 

van op te heffen functies; 

 het tijdpad dat met betrekking tot de reorganisatie wordt gevolgd; 

 een communicatieplan. 

7. Organisatorische eenheid: een door een samenhangend takenpakket 

duidelijk herkenbaar organisatieonderdeel, dat als zodanig door de 

werkgever is aangegeven. 

8. Functie: het samenstel van werkzaamheden dat door de werknemer op 

grond van zijn arbeidsovereenkomst moet worden verricht en waarvan de 

benaming op de arbeidsovereenkomst is vermeld. 

9. Passende functie: een functie waarvan: 

 kennis en vaardigheden van de werknemer overeenkomen of in 

overeenstemming gebracht kunnen worden met de functie-eisen. 

 de werkzaamheden aansluiten bij de persoonlijke geaardheid en 

omstandigheden van de werknemer. 

 het functieniveau niet meer dan twee schalen lager is dan het actuele 

functieniveau van de werknemer.  

10. Personele gevolgen: onder personele gevolgen van een organisatorische 

verandering of reorganisatie worden verstaan veranderingen in de 

arbeidsvoorwaarden van de werknemers en/of veranderingen in de formele 

functie van de werknemers. 

 

Artikel 2 Looptijd en werkingssfeer 

1. De duur van het Sociaal Statuut is gelijk aan de duur van de CAO-OMO. 

2. Het Sociaal Statuut is van toepassing op alle werknemers 
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Artikel 3 Sociaal Plan 

1. Indien het bepaalde in J1 of artikel F11 lid 9 van de CAO-OMO van 

toepassing is stelt de werkgever daartoe een Sociaal Plan op. 

2. In het Sociaal Plan dat met Centrales wordt overeengekomen, wordt 

omschreven welke activiteiten worden ondernomen en welke instrumenten 

worden ingezet teneinde negatieve personele gevolgen te beperken. In het 

Sociaal Plan worden tenminste de volgende zaken opgenomen: 

 de kwalitatieve en kwantitatieve omvang van de formatieve gevolgen; 

 de persoon of personen waarop dit van toepassing is; 

 de instrumenten/activiteiten (waaronder mogelijkheid van 

daadwerkelijk overgaan tot ontslag) die worden ingezet en het bedrag 

dat beschikbaar is voor het sociaal flankerend beleid bij de uitvoering; 

3. De duur van het sociaal plan is tenminste 1 jaar, tenzij anders 

overeengekomen. 

 

Artikel 4 Bezwarenprocedure  

Individuele werknemers kunnen tegen de toepassing van dit Sociaal Statuut in 

bezwaar komen bij een interne bezwarencommissie. De leden van de 

bezwarencommissie worden benoemd door de werkgever. 

1. De bezwarencommissie bestaat uit 3 personen: 

 één lid, zijnde geen werknemer of bestuurslid van de 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, wordt benoemd op 

voordracht van de werkgever 

 één lid, zijnde geen werknemer of bestuurslid of lid van de 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, wordt benoemd op 

voordracht van de PGMR 

 de voorzitter, zijnde geen werknemer of bestuurslid of lid van 

de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, wordt benoemd op 

voordracht van de 2 op voordracht van de werkgever en PGMR 

benoemde leden 

De werkgever zorgt voor secretariële ondersteuning van de commissie  

2. De bezwarencommissie is bevoegd een advies uit te brengen aan het 

bevoegd gezag over de individuele toepassing van het Sociaal Statuut op 

de werknemer. De werknemer moet rechtstreeks in zijn belang getroffen 

zijn door het bestreden besluit. De bezwarencommissie toetst op basis van 

hetgeen in het Sociaal Statuut is bepaald of de werkgever naar redelijkheid 

en billijkheid tot het bestreden besluit is kunnen komen. De 

bezwarencommissie geeft een bindend advies aan de werkgever, die 

uiteindelijk besluit m.b.t. het ingediende bezwaar. 

3. Tenzij door de voorzitter van de commissie anders wordt besloten, is de 

bezwaarmaker niet ontvankelijk indien het bezwaarschrift niet is 

gemotiveerd, dan wel de bezwaartermijn niet in acht is genomen, dan wel 

het bestreden besluit niet specifiek de bezwaarmaker treft.  

4. De werknemer kan indien hij van mening is dat het bepaalde in het Sociaal 

Statuut t.a.v. hem niet juist wordt toegepast zijn bezwaar schriftelijk 

binnen 15 werkdagen nadat deze situatie zich voordoet aan het bevoegd 

gezag kenbaar maken, waarbij het bezwaarschrift ondertekend moet zijn 

en tenminste moet bevatten:  naam en adres van de bezwaarmaker 

 dagtekening 

 omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 

 gronden van het bezwaar 

 een volmacht, als het bezwaarschrift niet door 

belanghebbende, maar door iemand anders namens hem wordt 

ingediend 
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5. Indien het bestreden besluit niet op schrift is gesteld, kan de rechtstreeks 

in zijn belang getroffen werknemer binnen 5 werkdagen een verzoek 

richten aan het bevoegd gezag om het bestreden besluit alsnog op schrift 

te stellen. Aan dit verzoek wordt binnen 5 werkdagen voldaan. De termijn 

als bedoeld onder lid 4 vangt alsdan eerst aan nadat het betrokken  

personeelslid het bestreden besluit op schrift heeft ontvangen 

6. Het bevoegd gezag zal de bezwarencommissie binnen 10 werkdagen na 

ontvangst in kennis stellen van het ingediende bezwaar 

7. De werkwijze van de commissie is als volgt: 

 de beraadslagingen van de commissie geschiedt in een voltallige 

vergadering, welke niet openbaar is 

 de commissie besluit op basis van gewone meerderheid 

 de commissie stelt het bevoegd gezag en de bezwaarmaker in de 

gelegenheid te worden gehoord en formuleert vervolgens zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen nadat het 

bezwaarschrift aan haar is voorgelegd, een advies aan het 

bevoegd gezag  

 het bevoegd gezag neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van 

het advies van de commissie een besluit en informeert de 

bezwaarmaker en de commissie over de inhoud van haar besluit 

 de commissie (leden) zowel als de bezwaarmaker kunnen zich 

laten bijstaan door deskundigen 

8. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht van alle 

particuliere gegevens die hen bij het vervullen van hun taak ter kennis 

komen, voor zover zij kunnen aannemen dat bekendmaking van deze 

gegevens hetzij aan de bezwaarmaker, hetzij aan de werkgever nadeel 

zouden kunnen berokkenen 

9. De commissie zal functioneren gedurende de looptijd van het Sociaal 

Statuut 

10. Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel stelt de commissie zelf de 

regels m.b.t. de werkwijze vast, inclusief het horen van deskundigen. Deze 

regels mogen niet strijdig zijn met de geest en de bedoelingen van de 

CAO-OMO en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving 

11. Het instellen van bezwaar bij de commissie heeft geen opschortende 

werking voor het bestreden besluit 

12. Het indienen van een bezwaar bij de commissie laat onverlet de 

mogelijkheid van beroep op de kantonrechter of commissie van beroep. 

 

 

BIJLAGE 7b STIMULERENDE MAATREGELEN MOBILITEIT 

Minimumpakket aan stimulerende maatregelen bij mobiliteit op grond van 

artikel F11 lid 6: 

 Aanmelding op de interne arbeidsmarkt.  

 Advisering en/of training door ProMotion. 

 Verstrekken van een salarisgarantie: bij vrijwillige interne overplaatsing in 

een passende functie, waarvan de maximum schaal maximaal 2 schalen 

lager is dan die van de door de werknemer vervulde functie, wordt het op 

dat moment bestaande salarisuitzicht gegarandeerd. 

 Verstrekken van een vertrekpremie bij vrijwillige overplaatsing of vertrek 

ter hoogte €3.000,- (bruto bij een fulltime dienstverband, voor 

deeltijdbanen naar rato).  

 Afspraken omtrent kwijtschelding van studiekosten: indien dit bedrag de 

hoogte van de vertrekpremie overstijgt wordt geen vertrekpremie 

verstrekt. 
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  Verstrekken van een extra reiskostenvergoeding bij vrijwillige interne 

overplaatsing gedurende 2 jaar bij een reis van meer dan 5 kilometer 

(enkele reis) extra van € 0,16 netto per kilometer bovenop de reguliere 

vergoeding. De reisafstand wordt vastgesteld op basis van de snelste route 

volgens de ANWB-routeplanner. 

 Compensatie extra reistijd bij vrijwillige interne overplaatsing gedurende 1 

jaar. De reistijd wordt vastgesteld op basis van de snelste route volgens de 

ANWB-routeplanner. 

 Verhuiskostenvergoeding bij vrijwillige interne overplaatsing conform CAO 

OMO. 

 Faciliteren van (om)-scholing. 

 Outplacement. 

 Verkorting opzegtermijn. 

 In overleg tussen werknemer, de aanbiedende instelling en ontvangende 

instelling kunnen afspraken gemaakt worden over een tijdelijke 

overplaatsing (einddatum staat vast); 

 Opname van onbetaald buiten gewoon verlof gedurende minimaal 1 

schooljaar waarbij het werkgeversdeel pensioenpremie gedurende 

maximaal 2 jaar wordt doorbetaald. 

 Tijdelijke verkorting van de werkomvang met minimaal 0,2 FTE waarbij een 

terugkeergarantie geldt voor de oorspronkelijke omvang op het moment 

dat er een vacature is. 

 In individuele gevallen kunnen in overleg afspraken gemaakt worden over 

afwijking van de beschikbaarheidstabel bij vermindering van de 

werkomvang. 

 Externe detachering: indien de detachering wijzigt in definitieve plaatsing 

kan van de vertrekpremie gebruik worden gemaakt (maximaal na een 

jaar). 

 In overleg tussen werknemer, de aanbiedende instelling en ontvangende 

instelling kunnen afspraken gemaakt worden over een terugkeergarantie (in 

nader overeen te komen situaties) bij een overplaatsing voor onbepaalde 

tijd. 
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