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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 hogescholen. Het is bedoeld als hulpmiddel en achtergrondinformatie bij het realiseren van de professionaliseringsafspraken 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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I

M
Modernise
ering van de
d cao

Met de k
kaderafspraak over professionalise
ering in het principe
p
akk
koord van dee cao hbo 20
012-2013
zijn sociiale partnerss een weg in
ngeslagen d ie past bij de ontwikkeling van hogeescholen. De nieuwe
paragraaf over pro
ofessionalise
ering is een stap op weg naar eig
gentijdse arbbeidsrelaties waarin
medewe
erker en leidinggevende met elkaar in gesprek gaan
g
om die relatie vorm
m te geven.
Maatwerk in volwasssen arbeidsrelaties
Hoofdstuk O van de
d voorgaan
nde cao bevvatte een grroot aantal gedetaillee rde regeling
gen over
scholing
g en ontwikk
keling. Dat heeft
h
in het verleden go
oed gewerkt maar de huuidige tijd vrraagt om
een andere manier van handele
en. Uitgaand
de van een gezamenlijk
g
e verantwooordelijkheid voor organisatie- en persoonlijke ontw
wikkeling vo nden sociale
e partners de
d tijd rijp oom heel hoo
ofdstuk O
te verva
angen door één
é kaderreg
geling voor professionalisering. Dez
ze komt in h
hoofdzaak ne
eer op:
1.
2.
3.
4.
5.

au van mins
een jaarlijks bud
dget op hoge
eschoolnivea
stens 6% voor professioonalisering
een vrijstelling in
i uren voorr het bijhoud
den van de vakbekwaam
v
heid
een facilitering in tijd en geld voor het vvolgen van opleidingen
o
ruim
mte voor loka
aal beleid ov
ver professio
onalisering en
e
het mogelijk maken
m
van maatwerkafs
m
spraken waa
arbij de me
edewerker vverantwoord
delijkheid
neem
mt zijn eigen
n profession
nele ontwikkkeling.

Deze vijjf onderdele
en geven de ruimte om individuele en daarmee
e goed afgeestemde oplossingen
met elka
aar af te sprreken.
Uiterlijk op 1 januari 2014 moett iedere hoge
r
heb
bben ingevoeerd en over een proeschool de regeling
fessiona
aliseringspla
an beschikke
en. Zolang e
er geen nieu
uwe regeling is, geldenn de profess
sionaliseringsafsspraken die zijn
z gemaaktt onder hooffdstuk O van
n de vorige cao.
c
De dialo
oog
Medewe
erker en leid
dinggevende
e worden uittgedaagd om
m de overga
ang mogelijkk te maken naar afspraken waarbij de
e belangen van werkge
ever en med
dewerker he
ernieuwd in balans worden gebracht. Dat doen ze
e door met elkaar in di aloog te gaan, door het bieden vann leer- en ontwikkeo
lingsmog
gelijkheden en door hett nemen van
n initiatieven
n. Daardoor neemt de innzetbaarheid van de
medewe
erker toe.
Een goe
ede dialoog tussen med
dewerker en
n leidinggeve
ende is niett vanzelfsprrekend. Het gaat om
het voerren van een open en gelijkwaardig gesprek. De
e medewerke
er benoemt daarin zijn persoonlijke drijfveren, verttaalt deze na
aar eigen do
oelen en voelt zich vrij om te onderbbreken.
De leidin
nggevende stelt vooral open vrage
en, luistert, vat samen en vraagt ddoor. Hij brengt het
organisa
atiebelang naar
n
voren in
n relatie tot de ontwikke
elingswense
en van de meedewerker. Het stelt
eisen aa
an beide gesprekspartn
ners op het gebied van gespreks- en
e onderhanndelingsvaardigheid.
De dialo
oog over de arbeidsrela
atie is name lijk niet ‘zo maar’ een gesprek maaar is in de kern een
onderha
andeling.
Een volw
wassen arbe
eidsrelatie
Vertrouw
wen, openhe
eid en partnerschap ken
nmerken een
n
volwassen arbeidsre
elatie. De medewerker kkrijgt ruimte
e
om zelf verantwoordelijkheid te
e nemen voo
or werk en
ontwikke
eling. Een vo
olwassen arbeidsrelatie
e vraagt om
zelfbewu
uste medew
werkers die weten
w
wat ze
e willen en
kunnen en die zich daarover
d
durven uitspre
eken naar de
e
leidinggevende.
Coachen
nd leidersch
hap als voorw
waarde voorr een volwas
ssen arbe
eidsrelatie
Een volw
wassen arbeidsrelatie vraagt om een stijl va
an
leidinggeven waariin de leidin
nggevende tegelijkertijjd
oog hee
eft voor de relatie
r
met de
d medewerrker, voor diens belangen, en voor de belangen van de
organisa
atie. Een co
oachend leid
dinggevende
e vraagt in eerste insttantie hoe dde medewerker zelf
denkt he
et beste te kunnen pre
esteren. Daa
armee wordtt een begin gemaakt vaan overleg of
o onderhandelin
ng over te maken
m
afspra
aken.
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Onderhandelen, geven en nemen in een volwassen arbeidsrelatie
Onderhandelen wil zeggen dat mensen in een situatie van deels verschillende, deels overeenkomstige 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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II

P
Profession
nalisering

De nieuw
we professio
onaliseringsafspraak in de praktijk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoe werkt het basisrecht
b
in
n relatie tot het professiionaliserings
sbudget?
Tijd voor opleidiingen: recht of mogelijkkheid?
Welk
ke opleidingen worden voor
v
75% da
anwel 25% van
v de studiielast gefaciiliteerd?
Welk
ke opleidingen worden 100% vergoe
ed in tijd en geld?
Hoe worden de out of pocke
etkosten geb
borgd en verantwoord?
Hoe werkt de ov
vergangsreg
geling?
Valle
en promotie
etrajecten on
nder de proffessionaliserringsparagra
aaf?
1.

Hoe werkt het
h basisrech
ht in relatie tot het proffessionaliserringsbudgett?

Iedere o
onderwijsgev
vende en onderwijsonde
ersteunende
e medewerke
er met een aaanstelling vanaf
v
0,4
fte heefft jaarlijks ee
en basisrech
ht van ten m
minste 40 uren om zijn bekwaamheeid bij te houden. Bij
een aanstelling klein
ner dan 0,4 fte heeft de
e medewerk
ker een basis
srecht naar rato van de aanstellingsomv
vang: vanaf 0,1 fte: 10 uur, vanaf 0,2
2 fte: 20 uur, vanaf 0,3 fte: 30 uur
Dit basissrecht aan uren
u
dient de
e werkgeverr in de jaarta
aak vrij te sttellen.
De mede
ewerker bep
paalt in overrwegende m ate zelf hoe
e hij het basisrecht in tijjd voor zijn professionaliserring inzet. Het basisrech
ht in tijd wo
ordt gebruiktt in het jaar waarin de uuren zijn toe
egekend.
Het is n
niet mogelijk
k deze uren naar een vvolgend jaarr over te dra
agen. Dat iss hooguit an
nders als
medewe
erker en leidinggevende daar een m eerjarenafspraak over maken.
m
Zij zullen ook afspra
aken maken over event ueel benodigd geld en de
d fasering. De medewe
erker legt
achteraff verantwoo
ording af over de aanwe
ending van tijd, geld en
n de faseringg in de gebrruikelijke
gesprek
kscyclus. Zo maakt de medewerker
m
r inzichtelijk
k hoe tijd en middelen hebben bijg
gedragen
aan zijn professiona
alisering.
De koste
en gemoeid met deze uren
u
maken de helft van het 6%-budget uit. D
De werkgeve
er is verplicht om
m de andere
e 3% aanvu
ullend te resserveren in de vorm van out of poccketkosten bestemd
voor collegegeld, studiemateria
aal, reis- en vverblijfskostten, etc.
2. T
Tijd voor op
pleidingen: re
echt of mog elijkheid?
Naast professionalisering doorr gebruikma king van zijjn basisrecht aan uren kan de med
dewerker
voorstelllen doen vo
oor opleiding
gen die hij in
n een period
de van in be
eginsel 4 jaaar van plan is te volgen om zijn professionaliteit verder
v
te on
ntwikkelen. Het profess
sionaliseringgsplan van de
d hogeschool iss daarvoor een
e belangrijk handvat.
Het is belangrijk dat de medeze
eggenschap
p een rol spe
eelt bij het tot stand kom
men van het professionalise
eringsplan. De
D medezeg
ggenschapsrraad moet in
nstemmen met
m het profeessionaliseringsplan.
Of de m
medezeggensschap alleen
n plaats vin
ndt door de centrale medezeggensschap of tev
vens ook
oud van het plan.
door de deelraden iss afhankelijk
k van de inho
Als d
de medewerrker een ople
eiding voorsstelt dan is dat
d voorstel onderwerp van overle
eg met de leidinggeve
ende. De
leidi nggevende zal onder meer
m
kijken nnaar de proffessionaliserringsbehoeftten van de medewerker
m
r, de opleidiing of de
facu
ulteit en naa
ar de ambities van de hogeschool als veriseringsplann. Maar hij zal ook
woo rd in het professional
p
reke
ening houden met het beschikbare
b
e budget, de
e behoeften vvan andere medewerkerrs, opleidinggstrajecten die
d reeds
zijn gehonoreerrd, de variatie in opleidi ngen etc. Daarnaast
zal d
de leidingge
evende de wensen
w
van de medewe
erker zoveel als mogelijk
k in de onderhandelingeen betrekken
n.

6

Met and
dere woorde
en, opleidingen als hierb
boven bedoe
eld kunnen niet
n
worden geclaimd maar
m
vragen om een creatieff onderhandelingsproce s.
Nodig iss een open vorm van geven en ne men waarbiij het zoeken is naar opplossingen die
d tegemoetkom
men aan de wederzijdse
e belangen, rekening houdend met de
d beschikbbare middele
en van de
hogesch
hool. Ook nodig is dat pa
artijen hun b
belangen op
penlijk op taffel leggen: dde medewerk
ker moet
zich veilig voelen om
o stappen in zijn loop baan bespre
eekbaar te maken (ookk als deze niet gelijk
lopen m
met de plannen van de hogeschool),
h
, de leidingg
gevende moe
et durven aaangeven dat iemand
stil staa
at in zijn ontwikkeling of
o dat de ge
ekozen ontw
wikkeling naar zijn oorddeel onversttandig of
niet haa
albaar is. Daarnaast is van
v twee kan
nten creativ
viteit nodig bij het integgreren van de
d belangen.
Uiteinde
elijk dient ellke vorm va
an professio nalisering tot uitdrukking te komeen in schriftelijke afspraken tussen leidinggevende en medewe rker.
Het weig
geren van ee
en opleiding
g is niet vrijb
blijvend.
Als er geen afsprak
ken over pro
ofessionalise
ering tot sta
and komen is dat niet v rijblijvend. Dat
D geldt
voor de medewerke
er maar ook voor de werrkgever.
Het moe
et de medew
werker duide
elijk zijn dat als de hoge
eschool in ha
aar professioonaliserings
splan een
bepaalde ambitie ne
eerzet, het voor
v
zijn inz etbaarheid van
v groot be
elang is om de hogescho
ool in die
ambitie te volgen.
Daar sta
aat tegenov
ver dat de werkgever
w
zzich moet re
ealiseren dat het weigeeren van voorstellen
van een
n medewerke
er voor het volgen van opleidingen
n met zich brengt
b
dat nnaderhand de
d medewerker g
geen verwijtt kan worde
en gemaakt dat hij te weinig heeft gedaan aan professiona
alisering,
zoals bijjvoorbeeld het
h niet beha
alen van een
n master.
3. W
Welke opleid
dingen word
den voor 75%
% danwel 25
5% van de studielast
s
geefaciliteerd?
?
Als de lleidinggeven
nde en de medewerker
m
r overeenste
emming berreiken over het volgen van een
opleiding die onderrdeel uitmaa
akt van het professionaliseringspla
an, dan stellt de hogeschool de
medewe
erker voor 75% van de officiële
o
stud
dielast daarvoor vrij.
Cao-partijen gaan ervan
e
uit datt naast de sstudie voldoe
ende tijd mo
oet overblijvven om een aanzienlijk deel van de prim
maire taak te
e blijven ver vullen. Als richtlijn
r
hantteren zij datt niet meer dan
d 40%
van de betrekkingssomvang per jaar wordtt gebruikt voor
v
profess
sionaliseringg. Bovendien vinden
cao-parttijen het reë
ëel dat het basisrecht va
an 40 uur wordt betrokk
ken bij de sccholingsafsp
praak.
Als overreenstemmiing wordt be
ereikt over het volgen van een op
pleiding die geen onderrdeel uitmaakt v
van het profe
essionaliseriingsplan, da n stelt de ho
ogeschool de medewerkker voor 25%
% van de
officiële
e studielast daarvoor
d
vriij.
Basiskw
walificatie Didactische Bekwaamhe
eden (naar analogie
van de B
BKO)
De ople
eiding basisk
kwalificatie didactische
e bekwaamh
heid valt
voor de vrijstelling in tijd onde
er de 75%-rregeling. Als
s de medewerke
er hiervoor zijn basisrec
cht inlegt, kkan goed we
erkgeverschap m
met zich brengen dat de hogesch
hool de curs
sus voor
100% in
n tijd facilite
eert. De currsusgelden kkomen ten laste van
de out o
of pocketkossten.

4. W
Welke opleid
dingen word
den 100% ve
ergoed in tijd
d en geld?
Volgenss het cao-ak
kkoord word
den kortlope
ende door de
d werkgever opgedraggen cursuss
sen voor
100% in
n tijd en geld
d vergoed. Het
H gaat om scholingsac
ctiviteiten die
d zijn ingeggeven vanuit het bedrijfspro
oces en die de
d medewerrker niet kan
n weigeren.

Welk typ
pe cursus wordt
wo
100% vergoed?
v

Een op instructie van
v
de werkgever te ho
ouden bijeen
nkomst voorr (een deelggroep van) de
d medewerkerss over toetss- en beoorrdelingsvaarrdigheid waarbij de me
edewerkers verplicht aanwezig
a
moeten zijn valt bijv
voorbeeld on
nder de 100%
%-regeling.
Als de w
werkgever in
n de organis
satie een nie
euwe versie van Window
ws wil doorvvoeren en (e
een deelgroep va
an) de mede
ewerkers da
aarvoor een migratiecursus Window
ws moet vollgen, komt ook
o deze
cursus in aanmerkin
ng voor 100%
% vergoedin
ng.
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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 verantwoordingsdocument. Dat document komt dan in plaats van de verantwoording in het sociaal jaarverslag.
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 professionalisering 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 inwerkingtreding van de nieuwe regeling en dus uiterlijk vanaf 1 januari 2014 recht op aanvulling van de afspraken 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% regeling.
Ook hier geldt dat naast het promotieonderzoek voldoende tijd moet overblijven om een aanzienlijk 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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Deze toe
elichting maak
akt geen onde
erdeel uit vann de cao-hbo 2012-2013, er kunnen geeen rechten aa
an worden
ontleend
d.
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