
 
 
Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 
 

1. Loonparagraaf  
 
Hoeveel loonsverhoging is afgesproken?  
 
In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in 
2015, een loonsverhoging van 1,2% per 1 augustus 2014 afgesloten. Per 1 januari 2015 
worden de lonen verder verhoogd. Het percentage is afhankelijk van de loonruimte in 
2015. Die loonruimte wordt in het voorjaar van 2015 bepaald aan de hand van de 
stijging van de lonen in de marktsector.  
 
Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?  
 
De nullijn vervalt in 2015. Vooruitlopend op het einde van de nullijn worden de lonen nu 
toch al per 1 augustus 2014 verhoogd. Per 1 januari 2015 worden de lonen verder 
verhoogd, ervan uitgaand dat het percentage dat beschikbaar is hoger is dan 1,2%. Het 
precieze percentage wordt in het voorjaar duidelijk. Daarna wordt de loonsverhoging met 
terugwerkende kracht betaald.  
 

2. Werkdrukverlaging  
 
Wat wordt er nu gedaan aan verlaging van de werkdruk?  
 
In deze cao is een aantal afspraken gemaakt die kunnen leiden tot verlaging van de 
werkdruk. Het gaat dan om de volgende afspraken:  
-voor jonge docenten: een reductie van de lestaak in het tweede jaar met 10%. (In de 
cao stond al een reductie in het eerste jaar met 20%); 
-een persoonlijk budget van 50 uur voor elke werknemer dat kan worden ingezet voor 
een betere balans werk en privé of reductie van de lestaak met één uur; 
- een aanvullend persoonlijk budget voor senioren van 57 jaar en ouder om hen in staat 
te stellen langer door te werken; 
-afspraken over de wijze waarop geld dat beschikbaar komt door wijziging van de wet op 
de onderwijs wordt besteed aan werkdrukverlagende maatregelen;  
-afspraken over de wijze waarop het geld voor jonge docenten uit het Nationaal 
Onderwijsakkoord wordt gebruikt.  
 
 

3. Levensfasebewust personeelsbeleid 
 
 
Waarom verdwijnt de BAPO regeling?  
 
 
In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II is afgesproken dat de BAPO moet worden 
gemoderniseerd. Alleen dan  komt er (meer) geld vrij voor onderwijs. In het Nationaal 
Onderwijsakkoord (NOA) is afgesproken dat de BAPO-regeling zal worden vervangen 
door een regeling waarvan alle werknemers gebruik kunnen maken. Ook is daarbij 
afgesproken dat er een seniorenregeling moet komen.  
 
In de cao VO is nu afgesproken dat er een nieuwe regeling komt waarvan alle 
werknemers gebruik kan maken. Daarvoor krijgt elke werknemer een basisbudget van 50 
uur. Daarnaast krijgen werknemers van 57 jaar en ouder een extra budget van 120 uur 
per jaar. Daarmee kunnen ze verlof financieren. De eigen bijdrage is dan 35%.  
 
 



Wat is nu precies afgesproken over het persoonlijk budget van 50 uur?  
 
Dit budget geldt voor iedereen, OP en OOP. De enige uitzondering zijn startende 
docenten in het eerste en tweede jaar.  
Met dit budget kunnen werknemers keuzes maken die passen bij hun werk en 
levensfase. In de CAO worden doelen opgenomen waaraan die uren besteed kunnen 
worden. Het kan dan gaan om zorgverlof, maar ook om studieverlof. Daarnaast is het 
mogelijk om de lestaak terug te brengen. Bij lessen van 50 minuten is het persoonlijk 
budget van 50 uur over het algemeen voldoende voor reductie van de lessen met één 
lesuur per week.  
Ook kan het budget in geld voor de kosten van kinderopvang of pensioen worden 
omgezet. Alleen voor OOP-ers in de schalen 1 t/m 8 is het mogelijk om het budget om te 
zetten in geld. 
 
 
Waarom krijgen startende docenten geen persoonlijk budget van 50 uur?  
 
Startende docenten hebben al een faciliteit in de cao. Zij krijgen 20% lesreductie in het 
eerste jaar. Deze regeling blijft gelden. Nieuw is dat zij in het tweede jaar 10% 
lesreductie krijgen. Vanaf het derde jaar hebben ook deze werknemers dan ook recht op 
het persoonlijk budget van 50 uur.  
 
Hoe ziet de nieuwe seniorenregeling er uit?  
 
De seniorenregeling is voor iedere werknemer (OP en OOP) van 57 jaar en ouder.  
Vanaf 57 jaar krijgt iedere werknemer per jaar recht op een aanvullend budget van 120 
uur bovenop de 50 uur persoonlijk budget die al voor alle werknemers geldt. De 
werknemer kan deze 120 uur samenvoegen met die 50 uur en heeft dan in totaal 170 
uur. Deze 170 uur kan worden gebruikt voor het reduceren van de lestaak met drie uur. 
Er geldt een eigen bijdrage.  
 
 
Hoe hoog is de eigen bijdrage in de nieuwe seniorenregeling?  
 
 
 
De eigen bijdrage is (bij inzet van 170 uur) 35%.  
 
Dit is als volgt opgebouwd:  
- 50 uur persoonlijk budget (eigen bijdrage 0%)  =    0  
-120 uur aanvullend seniorenbudget (eigen bijdrage is 50%)  =  60 uur  (eigen bijdrage) 
 
De eigen bijdrage is dan 60 : 170 = 35% 
 
 
 
 
 
Is het ook mogelijk om een hele dag verlof te nemen?  
 
Ja, dat is mogelijk voor werknemers van 57 jaar en ouder. Deze werknemer kan naast 
het budget van 170 uur (50 uur persoonlijk budget en 120 uur seniorenbudget) jaarlijks 
170 uur extra kopen. In totaal heeft een senior dan recht op 340 uur. Dit kan gebruikt 
worden voor een reductie van de lestaak met zes lesuren. De werktijdfactor wordt dan 
materieel verlaagd naar 0,8 fte en dat betekent inzetbaarheid op (maximaal) 4 dagen. 
Hiervoor geldt een eigen bijdrage.  
 



 
Hoe hoog is in dat geval de eigen bijdrage?  
 
 
 
- 50 uur persoonlijk budget (eigen bijdrage 0%)    =    0  
-120 uur aanvullend seniorenbudget (eigen bijdrage is 50%)   =  60 uur   
-170 uur (eigen bijdrage is 100%)                      = 170 uur 
---------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                  170 uur 
 
De eigen bijdrage is dan 230 : 340 = 67,6%  
 
 
 
In dit geval is de eigen bijdrage hoog, wat is het voordeel van deze regeling?  
 
Het voordeel is dat in plaats van een halve dag een hele dag verlof kan worden 
opgenomen. Uiteraard is het ook mogelijk om voor een dagdeel (0.1 wtf) keuzepensioen 
op te nemen. Dit kan echter alleen voor diegenen die 60 jaar of ouder zijn. Het tweede 
voordeel is dat de pensioenopbouw over dit extra dagdeel gewoon doorloopt. Bij 
keuzepensioen stopt de opbouw over het opgenomen deel.  
 
Kan ik ook vragen om op vier dagen te worden ingeroosterd als ik geen extra 
dagdeel koop?  
 
Ja, dat kan. Vanaf 57 jaar is het voor docenten mogelijk om te vragen om op vier dagen 
te worden ingeroosterd. D werktijdfactor wordt bij opname van 170 uur naar 0.9 wtf 
teruggebracht. De werknemer wordt echter ingeroosterd op 4 dagen/ 8 dagdelen.  
De werkgever kan in deze situatie van de werknemer wel vragen om maximaal 10 
dagdelen terug naar school te komen voor niet-lesgevende taken (voor bijvoorbeeld 
vergaderingen of scholing).  Deze dagdelen kunnen niet worden gecompenseerd. 
 
Wat is het voordeel van deze regeling?  
 
Deze regeling is vooral aantrekkelijk voor diegenen die het van belang vinden om een 
dag in de week zelf, onafhankelijk van tijd of plaats, te kunnen bepalen hoe de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Het betekent wel dat lessen op vier dagen worden 
ingeroosterd. In de praktijk zal dit betekenen dat op de vijfde dag meestal wel 
werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd (voor- en nawerk, professionalisering 
bijvoorbeeld). Het voordeel is echter dat het -buiten de 10 dagdelen- mogelijk is de tijd 
op die dag zelf in te delen.  
 
Kan het budget voor de seniorenregeling worden gespaard?  
 
Ja, dat kan.  
De werknemer heeft de mogelijkheid om het persoonlijk budget van 50 uur en 120 uur te 
sparen om het op een later tijdstip op te nemen. Per jaar kan gedurende 5 jaar maximaal 
170 uur worden gespaard.  Opname is mogelijk voor maximaal 340 uur per jaar. 
Wanneer een 57-jarige gedurende 5 jaar 170 uur spaart kan hij vanaf 62 jaar 340 uur 
per jaar opnemen. De effectieve eigen bijdrage is in dat geval 35 % over de uren die 
worden opgenomen. 
 
Bovenstaande genoemde percentages eigen bijdrage zijn voor OOP schaal 1 t/m 8 over 
het aanvullend budget altijd 10% punten minder. 
 
 



4. Overgangsregeling Bapo-gerechtigden 
 
 
Ik ben 58 en val onder het overgangsrecht van de BAPO. Ik begrijp dat ik per 1 
augustus 2014  meer eigen bijdrage moet gaan betalen. Hoe zit dat?  
 
Wij hebben met de werkgevers een nieuwe regeling levensfasebewust personeelsbeleid 
afgesproken. Daarbij krijgt iedere werknemer een persoonlijk budget van 50 uur. Ook is 
voor 57 jaar en ouder een aanvullend budget van 120 uur per jaar afgesproken.  
Voor medewerkers die 52 jaar en ouder zijn geldt bovendien een overgangsregeling.  
Zonder (beperkte) aanpassing van de eigen bijdragen voor diegenen die onder het 
overgangsrecht vallen, was het onmogelijk de regeling van 50 uur voor iedereen in te 
voeren.  
Omdat de structurele regeling voor de jongere collega's die geen overgangsrecht hebben 
soberder is dan de BAPO wordt van collega's  die nog gebruik kunnen maken van oude 
rechten een (solidariteits)bijdrage gevraagd.  
 
Vervalt mijn opgebouwde bapospaarverlof? 
 
Nee, deze rechten zullen worden gerespecteerd door de werkgever. D.w.z. dat de 
voorwaarden waaronder is opgebouwd ook gelden bij opname. 
 
Wat gaat er veranderen als ik nu al van de bapo gebruik maak? 
 
Wat verandert er voor de kleine bapogebruikers? 
 
De gebruikers van de kleine bapo (52-56 jaar) behouden 5 jaar lang een budget van 120 
uur tegen een eigen bijdrage van 50%. Tel daar het persoonlijk budget van 50 uren bij 
op en elke werknemer heeft recht op totaal 170 uur. Doordat hij geen bijdrage betaalt 
over het budget van 50 uur is de effectieve eigen bijdrage 35%. Overigens geldt de 
overgangsregeling voor de leeftijdsgroep van 52 en ouder; dus als u nog geen gebruik 
maakt van de bapo-regeling kunt u hier bij ingaan van de nieuwe cao ook aanspraak op 
maken! 
 
En voor de grote bapogebruikers? 
 
Opname vanaf 56 jaar voor maximaal vijf jaar: 
Vanaf 56 jaar kan men vijf jaar lang 290 uur of zoveel minder opnemen tegen 50%. Tel 
daar het persoonlijk budget van 50 uren bij op en elke werknemer heeft recht op totaal 
340 uur. Doordat hij geen bijdrage betaalt over het budget van 50 uur is de effectieve 
eigen bijdrage 42,5%. 
 
 
Opname vanaf 57 jaar voor maximaal vijf jaar: 
Men maakt gebruik van de nieuwe seniorenregeling. Elke werknemer vanaf 57 jaar krijgt 
een budget van 120 uur tegen een eigen bijdrage van 50% tot aan zijn AOW-gerechtigde 
leeftijd. Tel daar het persoonlijk budget van 50 uren bij op en elke werknemer heeft 
recht op totaal 170 uur. Doordat hij geen bijdrage betaalt over het budget van 50 uur is 
de effectieve eigen bijdrage 35%.  
Daarbovenop is afgesproken dat de gebruikers 170 uur aanvullend kunnen opnemen tot 
einde dienstverband tegen een eigen bijdrage van 50%. Effectief betaalt men dan 
(35%+50%: 2) 42,5% aan eigen bijdrage.  
 
Bovenstaande genoemde percentages eigen bijdrage zijn voor OOP schaal 1 t/m 8 over 
het aanvullend budget altijd 10% punten minder. 
 
 



5. Wat gebeurt er met het entreerecht? 
 

Per 1 augustus 2014 hebben alle leraren met een eerstegraads bevoegdheid die meer 
dan 50% les geven in de bovenbouw havo/vwo recht op LD. Afgesproken is dat het 
entreerecht per 31 juli 2015 vervalt, behalve voor docenten die voor 1 augustus 2014 
gestart zijn voor een master/ eerstegraadsbevoegdheid. Daarvoor geldt het entreerecht 
t/m 31 juli 2017. 
Docenten die in het kader van het entreerecht zijn benoemd in LD en op 1 augustus 2016 
niet voldoen aan de functievereisten mogen niet ontslagen worden, maar moeten 
teruggeplaatst worden in hun oude functie en salaristrede. 

 
 
6. Zijn er afspraken gemaakt over de vijf dagen dat leerlingen vrij zijn? 
 
 

Ja, in de cao wordt de eerder gemaakte afspraak nu expliciet vastgelegd dat de 
vermindering van de zomervakantie met een week voor de docent wordt gecompenseerd 
in vijf dagen verlof met behoud van bezoldiging. 
 

7. Welke afspraken zijn er gemaakt ten aanzien van scholing en 
deskundigheidsbevordering? 

 
Met de werkgevers is afgesproken dat 10 % van de personele lumpsum besteed moet 
worden aan deskundigheidsbevordering en professionalisering in de scholen. Elke docent 
heeft recht op 83 uur deskundigheidsbevordering. Dit mag naar eigen inzicht worden 
ingevuld. Daarnaast wordt het jaarlijkse budget van 500 euro voor scholing verhoogd 
naar 600 euro. En het OOP krijgt nu ook een eigen budget in tijd van 40 uur voor 
professionalisering en 500 euro. 
 
Wat gebeurt er met de 166 uur die nu op sommige scholen beschikbaar is via 
het taakbeleid voor scholing en deskundigheidsbevordering?    
 
Met de werkgevers is de afspraak gemaakt dat de huidige afspraken vastgelegd in het 
taakbeleid geborgd dienen te blijven als herkenbare deskundigheidsbevordering en 
professionalisering. Dus als u nu op school meer dan het aantal uren basisrecht van 83 
beschikbaar heeft, dan dient dat meerdere ook in de toekomst als 
deskundigheidsbevordering of professionalisering te worden ingezet door de 
schooldirectie. 
 
Wie controleert of het budget van 10% wordt ingezet? 
De MR stelt samen met de directie het schoolplan vast. Daarbij wordt ook een 
professionaliseringsagenda vastgesteld. Het budget van 10% moet daarin herkenbaar 
terugkomen. Duidelijk moet zijn hoe dat besteed gaat worden aan individuele en 
collectieve afspraken. In het jaarverslag wordt er verantwoording over afgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 


