
 pag. 1 van 10 

Onderhandelaarsresultaat  
CAO OMO 2014-2015 per 1 augustus 2014 
 
Preambule 

Uitgangspunt voor de onderhandelingen vormden de volgende doelstellingen: 

 Arbeidsvoorwaarden dragen bij aan goed onderwijs. De leerling is dus het 

uitgangspunt. 

 Aanpassing van de arbeidsvoorwaarden gebaseerd op arbeidsverhoudingen die 

ruimte bieden aan personeelsleden en passen bij onderwijsontwikkelingen. 

 Aandacht voor een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand 

waarbij kwaliteit en inzetbaarheid van personeel centraal staan. 

 Uit de begrotingen blijkt dat de OP-formatie terugloopt en de leerlingleraarratio 

oploopt. Dit is een ontwikkeling die negatieve gevolgen kan hebben voor leerlingen 

en leraren. Doelstelling is meer capaciteit te benutten/in te zetten voor het 

primaire proces en de leerling-leraarratio te verbeteren. 

 Personeelsleden werken in de toekomst langer door. Arbeidsvoorwaarden dragen 

bij aan duurzame inzetbaarheid. Er bestaat risico op het blokkeren van de 

instroom van jonge docenten. Er is vooral behoefte aan jonge 1e graads 

academisch opgeleide docenten. 

 Terugdringen van de overhead. 

 Meer perspectief (uren) kunnen bieden aan beginnende docenten 

 

In deze cao worden tevens afspraken uitgewerkt zoals deze gemaakt zijn in het 

Nationaal Onderwijsakkoord. Partijen beseffen dat de landelijke kaders en 

ontwikkelingen van grote invloed zijn geweest op het resultaat van de 

onderhandelingen. Partijen blijven zich inspannen om in de toekomst verdere stappen 

te zetten in het bereiken van de bovenstaande doelstellingen. 

 

Partijen hebben afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen: 

 

a. Looptijd en werkingssfeer 

b. Duurzame inzetbaarheid 

c. Professionalisering 

d. Consequenties invoering nieuwe Wet op de Onderwijstijd 

e. Werkgelegenheid 

f. Professioneel statuut 

g. LD-beleid 

h. Overige bepalingen 

i. Naleving cao 

j. Inzet middelen 

 

Hieronder worden deze afspraken toegelicht. 

 

De afspraken uit de CAO-VO over de primaire arbeidsvoorwaarden gelden uiteraard 

ook voor al het OMO-personeel. Dat betekent, dat de salarissen op 1 augustus 2014 

met 1,2% verhoogd worden. 

 

Partijen, bijeen op 26 juni 2014 te Tilburg, komen het navolgende overeen: 
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a. Looptijd en werkingssfeer 

Partijen komen een CAO OMO overeen voor de periode 1 augustus 2014 tot  

1 augustus 2015, treedt in de plaats van de vigerende CAO VO deel II en volgt de CAO 

OMO 2012-2013 op. 

 

b. Duurzame inzetbaarheid 

 

Ten aanzien van duurzame inzetbaarheid maken partijen de volgende afspraken: 

 
1. De regeling betaald ouderschapsverlof wordt in overeenstemming gebracht 

met de regeling betaald ouderschapsverlof in de CAO-VO. Dit betekent dat er 
recht is op betaald ouderschapsverlof voor maximaal 415 uur per kind bij een 
normbetrekking. Over de uren waarvoor betaald ouderschapsverlof is 
verleend, behoudt de werknemer 55% van de bezoldiging.  
Reeds vastgelegde afspraken blijven in stand.  

 
2. De regeling OMO Senioren Regeling (OSR) vervalt per 1 augustus 2015.  

 
3. Vanaf 1 augustus 2015 treedt de regeling duurzame inzetbaarheid in werking. 

Partijen hebben hierover de volgende afspraken gemaakt:  

- De werknemer heeft vanaf 1 augustus van het schooljaar waarin hij de 

leeftijd van 57 jaar bereikt tot en met het schooljaar waarin hij de leeftijd 

van 67 jaar bereikt recht op verlaging van de jaartaak met 10% per jaar 

voor een volledig schooljaar waarbij een eigen bijdrage van 30% geldt. 

Voor de categorie OOP in de loonschalen 1 t/m 8 geldt een eigen bijdrage 

van 20%. 

- De leeftijdsdagen OOP (artikel E5, lid 5) worden gehandhaafd. 

- De huidige regeling voor verzorgingsverlof (artikel E8 lid 1) wordt met 2 

weken verlengd met behoud van 70% salaris.  

- Uitbreiding van de mogelijkheden tot professionalisering (zie de afspraken 

hierover in hoofdstuk c) 

 

De volgende overgangsregeling voor het vervallen van de OSR is 

overeengekomen: 

Werknemers geboren vóór 1 augustus 1957 

Deze werknemers hadden een budget van 80% taakverlichting tot en met het 

schooljaar waarin zij de leeftijd van 62 jaar bereiken, conform artikel F13 lid 2 van de 

CAO OMO 2012-2013. Gespaarde delen uit het budget van 80% mogen opgenomen 

worden zonder eigen bijdrage. Een werknemer heeft gespaard indien hij bij opname 

van 10% OSR tot en met het schooljaar waarin hij de leeftijd van 62 jaar bereikt nog 

een restant budget heeft na aftrek van reeds opgenomen OSR. Dit restant budget kan 

hij zonder eigen bijdrage, met een maximum van 10% per schooljaar, alsnog extra 

inzetten boven op de nieuwe regeling.   

Indien een werknemer tot aan 62 jaar minder dan 10% per jaar aan restant budget 

heeft,  wordt voor deze werknemer de ingangsdatum van de nieuwe regeling 

evenredig uitgesteld.  

Werknemers geboren op of na 1 augustus 1957, maar vóór 1 augustus 1959 

Deze werknemers hadden een budget van 20% taakverlichting tussen de 52 en 55 

jaar en een budget van 40% taakverlichting tussen de 56 en 59. 

Gespaarde delen uit deze budgetten mogen opgenomen worden zonder eigen bijdrage. 

Een werknemer heeft gespaard, indien hij een restant heeft uit het budget van 20% en 

indien hij vanuit het budget van 40% minder dan gemiddeld 10% per jaar heeft 

opgenomen. Indien een werknemer tot aan 60 jaar minder dan 10% per jaar aan 
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restant budget heeft, wordt voor deze werknemer de ingangsdatum van de nieuwe 

regeling evenredig uitgesteld.   

Werknemers geboren op of na 1 augustus 1959, maar vóór 1 augustus 1963 

Deze werknemers hebben een budget van 20% OSR ontvangen en mogen het niet 

opgenomen deel hiervan nog inzetten met een eigen bijdrage van 30%. Voor de 

categorie OOP in de loonschalen 1 t/m 8 geldt een eigen bijdrage van 20%. 

Het gespaarde deel uit het budget van 20% kan de werknemer alsnog zonder eigen 

bijdrage inzetten. Een werknemer heeft gespaard, indien hij minder dan gemiddeld 5% 

per jaar heeft opgenomen. 

 

In bijlage 1 worden verschillende voorbeelden van de effecten van de nieuwe regeling 

en het overgangsrecht ter illustratie uitgewerkt. 

 

Nadere voorwaarden opname taakverlichting uit regeling duurzame 

inzetbaarheid en overgangsrecht OSR 

 Voor de toepassing van de artikelen rondom inzetbaarheid en werkverdeling 

(E2 en E3) wordt de werknemer die taakverlichting heeft,  beschouwd als een 

deeltijder overeenkomstig de met de taakverlichting gereduceerde jaartaak 

met dien verstande dat in het schooljaar waarin de werknemer tenminste 10% 

taakverlichting opneemt, de werknemer ten hoogste zal worden ingezet op 8 

dagdelen en 4 dagen.  

 Voor medewerkers vanaf 60 jaar, die geen gebruik maken van de regeling 

facilitering deeltijdontslag (bijlage 2), geldt dat de omvang van de 

taakverlichting niet wijzigt als gevolg van deeltijd(keuze)pensioen tot 

maximaal 20%. Deze omvang blijft dan gebaseerd op de voorafgaande 

betrekkingsomvang.  

 Vanwege zwaarwegende organisatorische belangen kan de schoolleider 

besluiten van de twee voorgaande punten af te wijken. Hieronder worden o.a. 

verstaan roosterbelangen. Problemen bij invulling van tekortvakken worden 

hier niet onder verstaan. De werknemer die het niet eens is met dit besluit, 

kan bezwaar maken bij de Bezwarencommissie OMO.  

 Voor het onderwijsondersteunend personeel geldt dat in overleg met de 

werkgever wordt bepaald op welke wijze de taakverlichting herkenbaar in 

mindering wordt gebracht op de jaartaak en het takenpakket. 

 Indien de werknemer in een schooljaar taakverlichting wil effectueren dient de 

werknemer dat tenminste 4 maanden voor aanvang van het schooljaar bij de 

werkgever schriftelijk kenbaar te maken.  

 Werknemers die gebruik wensen te maken van het gespaarde deel aan OSR 

zoals in het overgangsrecht beschreven, kunnen dit ook opnemen indien geen 

gebruik wordt gemaakt van de taakverlichting in de nieuwe regeling duurzame 

inzetbaarheid. 

 In het schooljaar waarin de taakverlichting wordt opgenomen kan de omvang 

van de jaartaak niet worden uitgebreid.  

 Binnen de opgenomen uren aan taakverlichting mogen geen nieuw verworven 

betaalde nevenwerkzaamheden uitgevoerd worden. 

 

c. Professionalisering 
 

Professionalisering is een belangrijk element in de employability van werknemers. 
Employability draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Partijen hebben afspraken 
gemaakt om een meer kwalitatieve en betekenisvolle invulling te geven aan de huidige 
afspraken omtrent professionalisering.  
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Uitgangspunten voor afspraken over professionalisering: 

 Er is sprake van doorlopende professionalisering 

 Professionalisering is betekenisvol, wat betekent dat het uiteindelijk moet 

bijdragen aan het leren van de leerlingen. Professionalisering is in goede 

balans verbonden met het persoonlijk ontwikkelingsplan, met de doelstellingen 

vanuit het schoolplan, de sectie en/of het team. 

 Professionalisering is maatwerk en activiteiten sluiten aan bij de levensfase, 

functieniveau en leerstijl van de medewerker 

 Professionalisering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning 

van werknemer en werkgever 

 De school wordt gezien als een ‘lerende’ organisatie waarin de verbinding 

tussen theorie en praktijk ‘vice versa’ gelegd wordt. Aangesloten wordt bij de 

infrastructuur van academische opleidingsscholen. 

 Professionalisering is geen aparte taak maar behoort tot de reguliere 

werkzaamheden van iedere werknemer. 

Het scholingsbudget (artikel F7 van de CAO OMO 2012-2013) wordt uitgebreid van 

€500,- tot €600,- per jaar. 
 
Het huidige werkverdelingsbeleid is gebaseerd op een normjaartaak van 1659 
klokuren, bestaande uit 1100 klokuren les (minimaal 22 lessen) en 559 klokuren voor 
het TWAO-beleid. Deze 559 klokuren worden ingevuld enerzijds door 279 uur 
‘koptaken en lessen’, dus onder ander voor extra lessen (tot maximaal 23 lessen op te 
dragen) en overige taken. Anderzijds is 280 uur voor professionele ruimte 

beschikbaar, waarvan minimaal 140 uur bestaat uit deskundigheidsbevordering en van 
de overige 140 uur is minimaal 50 uur tijd voor organisatie en overleg. 

De (minimaal) 140 uur deskundigheidsbevordering is dus professionele ruimte voor 

plaats-noch tijdgebonden individuele deskundigheidsbevordering en blijft onderdeel 

van de omvang TWAO in het werkverdelingsbeleid. De wijze waarop deze uren ingezet 

zijn, is onderwerp van gesprek in het functioneringsgesprek en wordt meegenomen in 

de beoordeling.  

 

Binnen de professionele ruimte heeft de werknemer het recht om afspraken te maken 

over een nadere invulling van zijn deskundigheidsbevordering over tenminste 50 

klokuren per jaar vanuit de 140 klokuren op jaarbasis. Deze afspraken kunnen zich 

over een (spaar-)periode van maximaal 4 jaar uitstrekken. Gedurende de afgesproken 

(spaar-)periode zal de werknemer voor deze uren met andere werkzaamheden (zoals 

lessen op basis van 50 klokuren per les per jaar) worden belast binnen de voor de 

werknemer geldende normbetrekking. Indien de betreffende 

deskundigheidsbevordering ook in het beleidsmatig belang  is van de school (o.a. in 

het schoolplan) worden in onderling overleg afspraken gemaakt over extra facilitering 

van deze afspraken door de werkgever. Deze extra faciliteiten zullen dan in ieder geval 

bestaan uit een verhoging van het aantal klokuren met 100% van het door de 

werknemer ingezette urenbudget met een maximum van 200 klokuren. Gedurende de 

periode van opname wordt het in te zetten urenbudget (inclusief extra faciliteiten) 

vertaald in een lesreductie op basis van 50 klokuur per les voor 1 jaar. 

Deze afspraak kan bovendien gecombineerd worden met een leraren- of 

promotiebeurs in het geval het gaat om een academische opleiding, pre-master of 

promotietraject. 

OOP (niet primair proces) kan op dezelfde wijze een deel van de verlofuren inzetten 

(maximaal 50 klokuur per jaar) voor afspraken over professionalisering waarbij bij 

opname in onderling overleg afspraken gemaakt worden over herkenbare 

taakvermindering. 
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Bij medewerkers met een reguliere dienstbetrekking waarvan het contractie beëindigd 

wordt, met een andere grond dan op eigen verzoek, worden er nadere afspraken 

gemaakt over compensatie van de ‘gespaarde’ uren. Hieronder worden twee 

voorbeelden beschreven ter illustratie: 

Voorbeeld 1: 

Docent A spaart 4 jaar lang 50 uur vanuit zijn deskundigheidsbevordering voor een 2-

jarige opleiding. Deze opleiding is in het belang van de school dus er wordt extra 

facilitering van 100% afgesproken. In die 4 jaar wordt zijn deskundigheidsbevordering 

teruggebracht tot 90 uur en geeft hij 1 les extra per week. Na 4 jaar start hij met de 

2-jarige opleiding en krijgt hij hiervoor per jaar 200 uur studieverlof en geeft hij 4 

lessen per jaar minder. 
 

Voorbeeld 2: 

Docent B spaart 2 jaar lang 50 uur vanuit zijn deskundigheidsbevordering voor een 1-

jarige opleiding. Deze opleiding is niet in het belang van de school dus er wordt geen 

extra facilitering afgesproken. In die 2 jaar wordt zijn deskundigheidsbevordering 

teruggebracht tot 90 uur en geeft hij 1 les extra per week. Na 2 jaar start hij met de 

1-jarige opleiding en krijgt hij in dat jaar 100 uur studieverlof en geeft dat jaar 2 

lessen minder. 
 
d. Consequenties invoering nieuwe Wet op de Onderwijstijd 

 
In het Nationaal Onderwijs Akkoord is opgenomen dat er aanpassing zal plaatsvinden 
van de afspraken rondom onderwijstijd. Aangenomen wordt dat dit een betere inzet 
van lesuren tot gevolg kan hebben. Naast de afschaffing van het onderscheid in 

maatwerk- en regulier onderwijstijduren, de bepaling van een eenduidige norm van 
1000 uur voor alle onderwijssoorten zal de afbakening tussen de verschillende 
leerjaren verdwijnen. 
 
De school stelt in overleg met en na instemming van de MR vast wat de wijziging van 

de wet op de onderwijstijd betekent voor de onderwijsplanning van de school. Mede op 
basis van de werkwijze uit het rapport ‘Onderwijstijd in het voortgezet onderwijs, 

resultaten van het inspectieonderzoek uit het schooljaar 2011/2012’ uit juni 2013 
wordt afgesproken hoe kan worden vastgesteld om welke volumes het per school gaat. 
Bepaald wordt of en zo ja welk budget vrijvalt in de overgang van de oude regelingen 
naar nieuwe planning en hoe dit kan worden besteed aan werkdruk beïnvloedende 
maatregelen, zoals werkgelegenheidsbehoud, vermindering lessen en verkleining van 
de klassen. Dit transitieplan -van oude regelingen naar een nieuwe planning -waarin 

de ontwikkeling van de achterliggende periode is meegenomen en dat in overleg met 
en na instemming door de MR wordt vastgesteld, staan in ieder geval de gevolgen 
voor: 

 werkgelegenheidsbehoud; 

 de lessentabel; 

 verlaging van het maximaal aantal op te dragen lessen aan een docent 
(taakbeleid); 

 de spreiding van de lesweken;  

 klassengrootte; 

 werkdruk. 

Dit transitieplan dient uiterlijk voor 1 mei 2015 te worden vastgesteld.  

Partijen zullen voorzien in een bezwarenprocedure bij de Bezwarencommissie OMO. 

 

De bestaande afspraken in de cao OMO met betrekking tot de collectieve-  en 

individuele vrije dagen behoeven geen bijstelling. 
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e. Werkgelegenheid 

 

Startende docenten 
Partijen komen overeen dat aanvullend op de bestaande afspraak voor startende 
docenten (E3 lid 3 cao OMO) deze afspraak ook in het tweede jaar geldt. De 280 uur 
professionele ruimte in het tweede jaar wordt in ieder geval ingevuld met activiteiten 
in het kader van het inductieprogramma voor startende docenten. Concreet betekent 
dit dat de lestaak van de startende docent niet vanuit de ‘koptaken en lessen’ 
opgehoogd wordt maar gehandhaafd blijft op 22 lessen. 

 

Stimuleren instroom jonge werknemers 

Vanuit de afspraken in het Nationaal Onderwijsakkoord zijn in de ‘Regeling bijzondere 

en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten’ middelen ter beschikking gesteld om 

de werkgelegenheid van jonge leerkrachten te bevorderen. Deze incidentele middelen 

voor jonge leerkrachten zijn binnen de vereniging evenredig verdeeld over alle OMO-

scholen. Partijen maken afspraken voor zowel OP als OOP gericht op vertrek 

bevorderende maatregelen voor oudere werknemers. Met oudere werknemers wordt 

bedoeld, zij die recht hebben op opname keuzepensioen. 

 

Binnen dit beleid krijgt iedere medewerker met een betrekkingsomvang van minimaal 

0,8 fte met ingang van het schooljaar waarin hij 63 jaar wordt de mogelijkheid om 

gefaciliteerd met deeltijdontslag (evt. via keuze pensioen) te gaan. Bij deeltijdontslag 

voor tenminste 0,2 fte verleent de werkgever aan de werknemer verlof met behoud 

van bezoldiging voor 0,2 fte tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij het maken van 

deze afspraak vervalt het recht op taakverlichting in het kader van de regeling 

duurzame inzetbaarheid en het overgangsrecht OSR. Voor het verlof met behoud van 

bezoldiging geldt dat over dat deel alle aan het salaris gerelateerde aanspraken 

behouden blijven. 

De medewerker die vanuit een fulltime betrekkingsomvang gebruik maakt van deze 

mogelijkheid zal ten hoogste worden ingezet op 3 dagen per week, voor de overige 

medewerkers is de geldende inzetbaarheidstabel van toepassing.  

 

Daarnaast is een pakket aan mogelijke vertrek bevorderende maatregelen 

afgesproken. De scholen kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van dit pakket en 

hiervoor (met instemming van de MR) de middelen inzetten die ter beschikking zijn 

gesteld om de werkgelegenheid van jonge leerkrachten te bevorderen.  

 

De mogelijkheden voor werkgevers om werknemers met een (financiële) regeling te 

stimuleren om met (deeltijd)pensioen te gaan, worden steeds verder beperkt.  

Over een vertrekregeling betaalt de werkgever in de meeste gevallen een heffing van 

52%. Ook is per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Dit houdt in dat 

alle ontslagvergoedingen in het jaar van ontvangst direct belast worden voor de 

loonbelasting. Een ontslagvergoeding kan dan niet meer met fiscaal voordeel worden 

omgezet in een stamrecht. 
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Toch zijn er nog verschillende vertrek bevorderende maatregelen mogelijk. Een aantal 

mogelijkheden1 wordt hieronder genoemd: 

- Vertrekregeling bij periode korter dan 24 maanden tot aan AOW-

leeftijd in combinatie met pensioendotatie 

Indien een vertrekregeling wordt getroffen uiterlijk 24 maanden voor het 

bereiken van de AOW-leeftijd en voldaan wordt aan de 70%-toets (uitkering 

=< 70% dan laatstgenoten jaarloon) is er geen sprake van een RVU-heffing 

van 52%. Nu de stamrechtvrijstelling is afgeschaft, is er enkel nog de aftrek 

voor pensioendotatie. Deze mogelijkheid is echter afhankelijk van de 

jaarruimte en reserveringsruimte van de werknemer. 

- Ontslag met behoud WW/WOVO-rechten 

Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de verplichting tot re-

integratie. Tijdens de looptijd van de uitkering kan de werknemer pensioen 

blijven afdragen aan ABP om zijn pensioenopbouw in stand te houden. 

- Deeltijdpensioen in ruil voor taakwijziging 

Een oudere werknemer kiest voor deeltijdpensioen voor minimaal 50% van de 

betrekkingsomvang en wordt voor de resterende tijd ontlast van belastende 

taken (bijvoorbeeld lestaken). De oudere werknemer krijgt een andere rol in 

de school, bijvoorbeeld het begeleiden van jongere werknemers.  

- Financiële vertrekscan 

Aanbieden/vergoeden van een financiële vertrekscan. Een dergelijke scan 

geeft inzicht in de financiële consequenties van de verschillende mogelijkheden 

van vertrek, zoals bijvoorbeeld keuzepensioen of deeltijdpensioen. 

- Mobiliteitsdienstverband 

Medewerkers kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van de mogelijkheid 

om een mobiliteitsdienstverband aan te gaan. Dit betreft een programma voor 

onder meer oudere werknemers die zich in de laatste fase van hun loopbaan 

willen oriënteren op een nieuwe richting. Het programma is gericht op 

loopbaancoaching en arbeidsmarktbewerking. Het dienstverband wordt hierbij 

overgedragen aan POSG met behoud van arbeidsvoorwaarden, inclusief ABP-

pensioen. Een mobiliteitsdienstverband is gevrijwaard van RVU-heffing. Na een 

Mobiliteitsdienstverband gaan mensen bijvoorbeeld verder als interim-

professional, in een nieuwe baan of als zelfstandig ondernemer. 

- Omscholing 

De oudere werknemer wordt op vrijwillige basis gefaciliteerd bij (om)scholing 

met als doel bredere inzetbaarheid en/of een baan buiten de school. 

 

De principe-afspraak is dat de besparing die gerealiseerd wordt met het (gedeeltelijke) 

vertrek van de oudere werknemer, volledig ingezet wordt om werkgelegenheid te 

bieden aan jonge werknemers. Verantwoording hierover vindt plaats als onderdeel van 

de planning & control cyclus, dat op basis van de WMS met de MR wordt besproken. 

 

De effecten en de werking van dit stimulerend beleid worden na 2 jaar geëvalueerd.  

 

Wet Werk en Zekerheid 

Partijen onderkennen het belang van het blijven bieden van perspectief op structureel 

werk aan werknemers enerzijds en de behoefte aan flexibiliteit in het organiseren van 

het onderwijs anderzijds. Partijen spreken af met elkaar integraal de gevolgen van de 

Wet Werk en Zekerheid in kaart te brengen en nadere afspraken te maken die recht 

                                                
1 Bij een deel van deze maatregelen geldt dat de toepasbaarheid zeer individueel bepaald is en 

onderhevig is aan complexe wet- en regelgeving. Het is daarom altijd noodzakelijk om per 

werknemer de situatie te bekijken. 
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doen aan deze belangen. Vooruitlopend op deze afspraken is afgesproken artikel B2 lid 

12, ook wel genoemd de ‘10-maandenmaatregel’ af te schaffen omdat in deze 

afspraak in de praktijk een belemmering blijkt te vormen om jonge leerkrachten aan te 

nemen.  

 

Tegengaan sprokkelbanen 

Om te kleine onderwijsbanen voor startende docenten te voorkomen en daarmee een 

inkomensafhankelijkheid te creëren van ander werk of een te versplinterde en 

daarmee werkdruk verhogende situatie te creëren voor startende docenten, verplicht 

de werkgever zich om een startende docent  minimaal een dienstverband aan te 

bieden van 0,5 fte. Dat betekent dat de werknemer in de functiecategorie leraar wordt 

benoemd in een functie met een betrekkingsomvang van tenminste 0,5 van de 

normbetrekking, tenzij de werknemer schriftelijk verzoekt om een betrekkingsomvang 

kleiner dan 0,5 van de betrekkingsomvang, dan wel zwaarwegende bedrijfs-of 

dienstbelangen zoals bedoeld in de WAA zich daartegen verzetten. Het dienstverband 

kan ingevuld worden op maximaal 2 scholen binnen de vereniging met inachtneming 

van een redelijke reisafstand. 

 

Loopbanen OOP 

In 2011 is het OMO-functieboek integraal gewijzigd. Voor alle functiecategorieën is 

ingezet op taakdifferentiatie binnen algemeen beschreven functies. Voor alle 

functiecategorieën zijn opeenvolgende functies vastgesteld die verticale doorgroei 

mogelijk maken. De algemeen beschreven functies bieden daarnaast volop 

mogelijkheden voor horizontale ontwikkeling binnen een functie. Partijen brengen in 

kaart hoe de horizontale en verticale loopbaanontwikkeling verloopt in de praktijk en 

of er mogelijkheden zijn tot loopbaanontwikkeling buiten de sector. 

 

Afstand tot de arbeidsmarkt 

De sector is verplicht om de komende jaren jaarlijks werknemers aan te nemen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze afspraak is conform het door het kabinet met 

sociale partners gesloten Sociaal Akkoord. Uiterlijk voor 31 december 2015 dient de 

sector 315 fte aan werkgelegenheid voor werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt 

te creëren. Voor de verdeling over besturen wordt als vuistregel uitgegaan van 1 

werknemer per jaar met een arbeidsbeperking op 264 fte. Er van uitgaande dat deze 

afspraak opgenomen wordt in deel I van de CAO VO geldt deze verplichting integraal 

voor vereniging OMO. Binnen het reeds vastgestelde diversiteitsbeleid worden met de 

(G)MR afspraken gemaakt over de wijze waarop deze afspraak gerealiseerd kan 

worden.  

 

f. Professioneel Statuut 

Partijen hechten aan goede verhoudingen in de schoolorganisatie. Daarom is aandacht 

voor het borgen en benutten van de professionele ruimte van werknemers van groot 

belang. Om de professionele ruimte te borgen is een Professioneel Statuut 

behulpzaam. Het Professioneel Statuut is gericht op de empowerment en 

betrokkenheid van werknemers. Partijen spreken af dat zij komende periode samen 

gaan werken aan de uitgangspunten en kaders van een Professioneel Statuut voor de 

vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Het voornemen hierbij is om in de volgende cao 

te komen tot nadere afspraken over verankering van een professioneel statuut in de 

cao. 

 

g. LD-beleid 

Ervan uitgaande dat de landelijke afspraken over het entreerecht onderdeel zijn van 

deel I van de CAO VO, worden deze gevolgd. Na het vervallen van het entreerecht per 

31 juli 2015 geldt de afspraak uit artikel C1 lid 4 van de CAO OMO. 
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Indien de aanbevelingen van de landelijke commissie die onderzoek doet naar de wijze 

waarop de doelstellingen uit het Convenant Leerkracht behaald kunnen worden, 

aanleiding geven tot aanpassing van de afspraak uit artikel C1 lid 4 van de CAO OMO 

zullen partijen een op overeenstemming gericht overleg hierover voeren. 

 

h. Overige bepalingen 

Een technische werkgroep zal nagaan welke technische en juridische verbeteringen in 

de cao leiden tot een meer toegankelijke cao.   
 

i. Naleving cao 

Partijen zijn van mening dat de afspraken in de cao moeten worden nageleefd en 

voegen daartoe een nalevingsparagraaf toe aan de cao. Geschillen worden voor een 

bindend advies voorgelegd aan de bezwarencommissie OMO. Een procedure hiervoor 

zal uitgewerkt worden. 

 

j. Inzet middelen 

Partijen komen overeen dat in het lokaal cao overleg de besteding van de beschikbare 

middelen voor secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals die zijn overeengekomen in dit 

onderhandelaarsresultaat, periodiek worden geëvalueerd. In onderling overleg wordt 

vastgesteld of er aanleiding is voor wijzigingen van de gemaakte afspraken. 

Uitgangspunt daarbij is dat beschikbare middelen door de afschaffing van de OSR-

regeling en de aanpassing van het betaald ouderschapsverlof ingezet worden voor de 

regeling duurzame inzetbaarheid zoals beschreven onder hoofdstuk b. en de afspraken 

over startende docenten. Daarnaast worden de incidentele middelen voor het 

stimuleren van jongere docenten (NOA-gelden) ingezet voor de afspraken die bij 

hoofdstuk e. gemaakt zijn voor het stimuleren van instroom van jonge werknemers. 

Bovendien maken de middelen die beschikbaar zijn vanuit het herfstakkoord onderdeel 

uit van deze evaluatie, rekening houdend met de afspraken vanuit het sectorakkoord. 

 

Ten aanzien van de ruimte die in de komende jaren ontstaat aan secundaire 

arbeidsvoorwaardenmiddelen (geprognosticeerd op 0,7% van de brutoloonsom in 

2020) worden in het lokaal cao overleg afspraken gemaakt over nieuwe regelingen dan 

wel het verbeteren van bestaande regelingen met betrekking tot onderwerpen die 

bijdragen aan de doelstellingen in de preambule waaronder in ieder geval behoud van 

werkgelegenheid.  

 

Kennisgeving 

Partijen leggen dit onderhandelaarsresultaat met een positief advies voor aan hun 

achterban. Partijen geven uiterlijk 12 juli 2014 aan of zij dit onderhandelaarsresultaat 

omzetten in een cao. 

 

Ondertekening 

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 

vertegenwoordigd door de heer H. van Dijk 

 

en 

 

ACOP, vertegenwoordigd door de heer H. Molleman; 

 

 

CCOOP, vertegenwoordigd door de heer T. Boot; 

 

 

FvOv, vertegenwoordigd door de heer H. van Bergen. 
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Bijlage 1 Voorbeelden uitwerking overgangsrecht OSR 

 

Werknemers geboren vóór 1 augustus 1957 

1. Docent A is op 31 juli 2015 60 jaar.  

Vanaf 1 augustus 2015 krijgt hij in de nieuwe regeling 10% taakverlichting per 

jaar met een eigen bijdrage van 30%. 

Vanuit het overgangsrecht heeft hij per 1 augustus 2015 recht gehad op een 

budget van totaal 60% (80% - 10% per jaar t/m 62). Hij heeft reeds 40% 

opgenomen en heeft dus 20% gespaard. Bovenop de nieuwe regeling kan hij de 

gespaarde 20% naar keuze toevoegen zonder eigen bijdrage. Per jaar kan 

maximaal aanspraak worden gemaakt op 20% taakverlichting. 

2. Docent B is op 31 juli 2015 60 jaar.  

Vanaf 1 augustus 2015 zou hij in de nieuwe regeling recht hebben op 10% 

taakverlichting per jaar met een eigen bijdrage van 30%. 

Vanuit het overgangsrecht heeft hij per 1 augustus 2015 recht gehad op een 

budget van totaal 60% (80% - 10% per jaar t/m 62). Hij heeft reeds 70% 

opgenomen en komt dus 10% tekort. De ingangsdatum van de nieuwe regeling 

schuift daarmee 1 jaar op tot 1 augustus 2016.  

Werknemers geboren op of na 1 augustus 1957, maar vóór 1 augustus 1959 

3. Docent C is op 31 juli 2015 57 jaar.  

Vanaf 1 augustus 2015 krijgt hij in de nieuwe regeling 10% taakverlichting per 

jaar met een eigen bijdrage van 30%. 

Vanuit het overgangsrecht heeft hij per 1 augustus 2015 recht gehad op een 

budget van totaal 40% (20%+40% - 10% per jaar t/m 59). 

Hij heeft tot nu toe totaal 30% opgenomen en dus 10% gespaard.  

Bovenop de nieuwe regeling kan hij de gespaarde 10% naar keuze toevoegen 

zonder eigen bijdrage. Per jaar kan maximaal aanspraak worden gemaakt op 20% 

taakverlichting. 

4. Docent D is op 31 juli 2015 57 jaar.  

Vanaf 1 augustus 2015 zou hij in de nieuwe regeling recht hebben op 10% 

taakverlichting per jaar met een eigen bijdrage van 30%. 

Vanuit het overgangsrecht heeft hij per 1 augustus 2015 recht gehad op een 

budget van totaal 40% (20%+40% - 10% per jaar t/m 59). 

Hij heeft tot nu toe 60% opgenomen en komt dus 20% tekort De ingangsdatum 

van de nieuwe regeling schuift daarmee 2 jaar op tot 1 augustus 2017.  

Werknemers geboren op of na 1 augustus 1959, maar vóór 1 augustus 1963 

5. Docent E is op 31 juli 2015 54 jaar.  

Vanaf 1 augustus 2018 krijgt hij in de nieuwe regeling 10% taakverlichting per 

jaar met een eigen bijdrage van 30%.  

Vanuit het overgangsrecht heeft hij tot en met het schooljaar waarin hij 55 wordt 

nog recht hebben op gemiddeld 5% per jaar en daarnaast recht op 10% voor het 

jaar waarin hij 56 wordt. Deze 15% kan opgenomen worden met een eigen 

bijdrage van 30%. 

Hij heeft 5% gespaard vanuit het budget van 20%. Deze 5% kan hij naar keuze 

toevoegen zonder eigen bijdrage. 

6. Conciërge F is op 31 juli 2015 54 jaar.  

Vanaf 1 augustus 2018 krijgt hij in de nieuwe regeling 10% taakverlichting per 

jaar met een eigen bijdrage van 20%.  

Vanuit het overgangsrecht zou hij tot en met het schooljaar waarin hij 55 wordt 

nog recht hebben op gemiddeld 5% per jaar tegen een eigen bijdrage van 20%. 

Hij heeft echter het volledige budget van 20% opgemaakt. In het schooljaar 

waarin hij 55 heeft hij dus geen recht op taakverlichting. Vanuit het 

overgangsrecht heeft hij wel recht op 10% taakverlichting in het jaar waarin hij 56 

wordt. Deze 10% kan opgenomen worden met een eigen bijdrage van 20%.  


