
 

 

 
Inzet centrales cao voortgezet onderwijs 2013  

 

Loonparagraaf  
De centrales willen met het oog op de mogelijkheid voldoende personeel te werven een loonontwikkeling 

in het onderwijs die in ieder geval niet achterblijft. Concreet betekent dit dat centrales inzetten op:  

1. Een looneis van 2.5% met een vloer gebaseerd op het maximum van schaal 4. Van de 2.5% wordt 

0.93% bestemd voor de realisatie van een volwaardige 13e maand.  

2. Reparatie van onevenwichtigheden in het loongebouw voor OOP en ook een individueel recht op 

herwaardering en inschaling.  

 

Werklast, werkdruk  
De centrales zijn van mening dat de werklast te hoog is en willen komen tot reductie daarvan. Omdat 

werkdruk in elke levensfase meerdere aspecten kent, is een keuze voor het personeelslid mogelijk.  

Concreet willen centrales in de cao afspraken maken die:  

- Werknemers (leraren en OOP) een herkenbaar recht geven op vermindering van hun werkdruk  

- Werknemers daarbij een keuzemogelijkheid bieden om de voor hen (individueel of als groep) 

belangrijkste oorzaak van werkdruk aan te pakken.  

 

Voor leraren moet er daarbij de mogelijkheid zijn om te kiezen voor een lestaak die bestaat uit 23 lessen 

van 50 minuten per week, verdeeld over een schooljaar van 40 weken met 38 lesweken en dus 190 

lesdagen. De vrijgekomen tijd ten opzichte van de voormalige lestaak wordt dan ingezet t.b.v. voor- en 

nawerk. De leraar die niet kiest voor een reductie van de lestaak naar 23 lessen krijgt de beschikking over 

een equivalent in tijd, waarbij geteld wordt de opslagfactor voor die les. De beschikbare tijd staat ter 

beschikking van de leraar voor reductie van andere bestanddelen van zijn taak.  

In de discussie over werkdruk en werklast wordt steeds vaker door leraren en leraarondersteuners voor de 

klas het aantal leerlingen en de groepsgrootte genoemd. Centrales willen graag hierover een discussie 

starten.  

 

Werkzekerheid  
Om in de sector de positie van de zgn. outsiders op de arbeidsmarkt te verbeteren en daarmee de 

arbeidsmarktpositie van de sector wordt voorgesteld tijdelijke werknemers eerder recht te geven op een 

vaste benoeming. Met name jongeren worden nu onevenredig hard getroffen door tijdelijke –en ‘sprokkel’ 

banen . Gezien het aanstaande lerarentekort is het van belang deze groep te behouden voor de sector.  

Centrales willen een verdere aanscherping van de voorwaarden in de cao voor het gebruik van 

uitzendconstructies/uitzendwerk bij piek –en ziekvervanging nodig is. Centrales zijn tegen elke vorm van 

payrolling en tegen elke vorm van uitbreiding van vervangingsmogelijkheden die nu niet in de cao zijn 



vastgelegd. Daarnaast moet bij aanvang van een eerste benoeming en ongeacht de omvang een 

begeleidingsplan en scholingsplan worden overeengekomen.  

 

Scholing, ontwikkeling en zeggenschap  
Een actief HRM- en scholingsbeleid en voldoende professionele ruimte zijn van groot belang voor 

kwalitatief goed onderwijs en voor de optimale ontplooiing van alle werknemers, zowel leraren als OOP. 

Centrales willen dat scholen afspraken maken met elke startende leraar over extra begeleiding direct bij de 

aanstelling, ook als deze tijdelijk of parttime is; en voor alle werknemers over intervisie en het individueel 

scholingsplan. Alle scholingsmiddelen dienen volledig te worden ingezet ten behoeve van 

professionalisering van het personeel  

Elke school moet een goed scholingsplan met bijbehorende faciliteiten hebben voor leraren én OOP.  

a. Op elke school moet een kwalitatief goede gesprekkencyclus zijn, bestaande uit loopbaan- of POP 

gesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Een formeel gesprek per jaar is daarbij het 

minimum.  

b. Voor leraren moeten er voldoende faciliteiten zijn om te kunnen voldoen aan de eisen voor 

(her)registratie in het lerarenregister.  

c. Specifieke aandacht voor scholing en ontwikkelingskansen van OOP. Centrales willen dat 

ondersteunend personeel in de lagere schalen meer mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen en te 

kunnen doorgroeien naar een andere functie. Iemand die conciërge is kan zich verder ontwikkelen, bv tot 

onderwijs-assistent of ict-coordinator. Op dit moment maken scholen en werknemers te weinig gebruik 

van deze mogelijkheden.  

d. Het individueel trekkingsrecht op scholing ad 500 euro ex artikel 16.1 CAO-VO kan gesaldeerd worden 

over een periode van 4 jaar. De P(G)MR dient jaarlijks inzicht te krijgen in het aantal werknemers dat op 

schoolniveau gebruik maakt van het individuele trekkingsrecht op scholing en hetgeen niet benut is, dient 

te worden toegevoegd aan de algemene scholingsmiddelen. Centrales willen dat de P(G) MR een jaarlijks 

overzicht ontvangt van alle beschikbare scholingsmiddelen en tijdig meebeslist over de besteding ervan.  
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