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De volgende vakorganisaties maken deel uit van de FvOv
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Doelen
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Beoogde doelen 

1. Aan het einde van de presentatie weet je wat de implicaties zijn van 
de 
cao VO 2022

2. Je bent aan het denken gezet over het in kaart brengen van de 
benodigde acties en een tijdpad met beslismomenten



Onderwijsakkoord 2022
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Het akkoord: Samen voor het beste onderwijs

Beschikbaar structureel budget (in miljoenen)
Loonkloof motie Hermans € 500 
Loonkloof coalitieakkoord € 419                            Subtotaal € 919 
Arbeidsmarkttoelage en positie schoolleiders po € 35 
Arbeidsmarkttoelage achterstand (npo) po € 73 
Arbeidsmarkttoelage achterstand (npo) vo € 79        Subtotaal € 187 
Werkdrukmiddelen vo € 300                               Subtotaal € 300 
Professionalisering po € 65 
Professionalisering vo € 53 
Professionalisering schoolleiders vo € 10                       Subtotaal € 128

TOTAAL € 1.534 
De totale structurele middelen zijn voor:
po € 1.085 miljoen 
vo € 449 miljoen. 



Cao VO 2022
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https://www.fvov.nl/wp-
content/uploads/2022/10/PDF-CAO-VO-
2022-2023-def.pdf

https://www.fvov.nl/wp-content/uploads/2022/10/PDF-CAO-VO-2022-2023-def.pdf


Gevolgen van de nieuwe cao voor P(G)MR
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Rol PGMR 
Informeren/overleg:
- overleg met bestuur over werkwijze verdeling collectieve middelen 

aan en indeling van organisatorische eenheden
- overleg over informatieverstrekking naar PMR’en en wijze waarop MR’en

hun verantwoordelijkheden en taken t.a.v. de implementatie van de 
cao VO oppakken en uitvoeren

- gesprekspartner voor bestuur over mogelijke optie voor besteding van 
de individuele middelen

Beslissingsbevoegdheid (als er wordt afgeweken van de tekst uit de cao 
VO):
- instemming bij aanvullend beleid t.a.v. opties inzet PB uren individuele 

werkdrukmiddelen



Gevolgen van de nieuwe cao voor P(G)MR
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Aanpassingen in taakbeleid OP en inzet medewerkers OOP: 

Werkdrukverlichting: 300 miljoen
PMR: collectief: 150 miljoen: ofwel plm. € 160 per leerling
PMR: individueel: 150 miljoen; omgezet in 40 uur PB extra per fte

NB.: voor 2022 eenmalig aanvullende middelen; 87,5 mln voor collectieve 
middelen en 87,5 mln voor ind. middelen. Inzet in de geest van de cao 
VO en obv afspraken rondom reguliere middelen

Professionalisering OP:
PMR: professionalisering: 53 miljoen, plm. € 56 per leerling; 
omgezet in 16 uur per fte OP 
(geoormerkt voor basiskennis en curriculumherziening)



Benodigde acties als gevolg van de wijziging cao VO
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Werkdrukmiddelen cao VO

Collectief 22-23 Individueel 22-23

Collectief 23-24 Individueel 23-24

Professionalisering

OP 22-23 OP 23-24



Extra middelen t.b.v. individuele werkdrukverlichting (art 7.1, 7.3, 7.4)
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Er komt 40 uur PB (bij 1 fte) beschikbaar voor elke medewerker

Individueel 22-23:
- mogelijkheid tot uitbetalen vanwege organisatorische problemen 

om uren in te zetten

- Voorbeeld keuze opties bij uitbetalen:
- medewerkers die in 22-23 sparen krijgen de extra uren van 22-

23 bij hun spaarsaldo of kiezen voor uitbetalen
- overige medewerkers krijgen deze uren uitbetaald
- ‘hardheidsclausule’ voor bijzondere situaties en indien 

organiseerbaar



Extra middelen t.b.v. individuele werkdrukverlichting (art 7.1, 7.3, 7.4)
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Individueel 23-24:
Hoe worden de 90 uren PB (per fte) ten behoeve van de 
werkdrukverlichting ingezet/verwerkt in het taakbeleid OP en in het 
takenpakket van OOP/directie?
- De cao VO geeft een richtlijn voor OP (taak- of lesvermindering) maar 
biedt ook ruimte (7.4 lid 1c)
- De cao VO geeft ook (nog steeds) de mogelijkheid om de PB uren te 
kapitaliseren voor pensioenaanspraken of kinderopvang (7.4 lid 13)

Beslissing op directieniveau nodig a.d.h.v. teksten uit de cao. Vervolgens 
instemming PGMR nodig indien gekozen wordt voor aanvullend beleid.



Extra middelen t.b.v. collectieve werkdrukverlichting (art 8.6)
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Verdeling van de middelen gaat volgens art. 8.6 1a op basis van 
de leerlingaantallen per school. Om iedere medewerker die onder 
de cao VO valt in aanmerking te laten komen voor de 
werkdrukmiddelen acht de FvOv het alternatief van verdeling van
de middelen obv de formatie van de organisatorische eenheden 
de geschikte werkwijze.

Collectief 22-23:
Overleg met PMR over besteding middelen: 
- hoe worden de beschikbare middelen verdeeld?
- dient in geest van regeling voor 23-24 te gaan waarbij geen 
onomkeerbare beslissingen mogen worden genomen die van 
invloed zijn op 23-24



Extra middelen t.b.v. collectieve werkdrukverlichting (art 8.6)
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Verdeling van de middelen op basis van fte van de 
organisatorische eenheden: zie ook site van VOION

Collectieve deel werkdrukverlichting

Bekostiging € 165,00 per leerling

Aantal leerlingen -> totaalbedrag -> verdelen o.b.v. aantal fte

https://www.voion.nl/veilig-en-vitaal-werken/werkdruk-en-werkstress/cao-vo-werkdrukmiddelen/budget-bepalen/


Extra middelen t.b.v. collectieve werkdrukverlichting (art 8.6)
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Collectief 23-24:
Werknemers nemen initiatief  bij het maken van bestedingsplannen en 
de PMR heeft een belangrijke rol!!

Vooraf: op welke wijze en met welke gremia wordt over besteding 
gesproken?
- met PMR wordt verdeling van de middelen over de gremia 

vastgesteld, waarbij ook kaders zijn aangegeven (oa organiseerbaarheid)

- PMR checkt meerderheidssteun over bovenstaande onder 
personeel

- afspraken worden bekend gemaakt in collectief startmoment met 
het personeel

- elke eenheid hoort welke middelen binnen de kaders beschikbaar 
zijn, maakt afspraken over wijze van besluitvorming en maakt 
plannen zie blad 2



Extra middelen t.b.v. collectieve werkdrukverlichting (art 8.6)

FvOv.nl

Collectief 23-24:
(vervolg)

- plannen worden samengevoegd tot concept collectief 
werkdrukplan dat wordt gedeeld met voltallig personeel

- collectief werkdrukplan wordt geaccordeerd in PMR, inclusief 
afspraken over evaluatie

- bovenstaande verwoord in art. 8.6 cao VO

https://docs.google.com/document/d/1SKFud5Ge7eaRKD4dgAQ-jawFA1TLPB0vIxeBm3LsOcM/edit


Extra middelen voor OP t.b.v. professionalisering (art 16.9 en 16.10)
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Er komt 16 uur (per fte) extra tijd beschikbaar voor professionalisering op 
het terrein van basisvaardigheden en curriculumherziening 
(‘geoormerkte uren’)

Professionalisering 22-23:
- er is overleg van de schoolleiding met de betreffende PMR over de 

inzet van de middelen voor dit schooljaar



Extra middelen voor OP t.b.v. professionalisering (art 16.9 en 16.10)
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Er komt 16 uur (per fte) extra tijd beschikbaar voor professionalisering op 
het terrein van basisvaardigheden en curriculumherziening 
(‘geoormerkte uren’)

Professionalisering 23-24:
Hoe wordt die 16 uur ingezet/verwerkt in het taakbeleid OP?
- deskundigheidsbevordering uren cao VO gaat van 83 naar 99 uur
- Indien alleen uren deskundigheidsbevordering volgens cao VO in 

taakbeleid: doorvoeren volgens cao, geen aparte instemming PMR 
nodig

- Indien er aanvullend op de cao VO extra uren professionalisering 
zijn: bij wijziging systeem taakbeleid instemming PMR en daarna 
instemming  ⅔ personeel, waarbij ook de stemprocedure in 
overleg met de PMR moet worden opgesteld door de schoolleiding



Bespreken implicaties belangrijkste wijzigingen in de cao VO
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Samenvattend:
1. Individuele werkdrukmiddelen: Initiatief bij bestuur

a. uitwerking keuzes voor 22-23
b. evt. aanvullend beleid van de inzet PB uren basisbudget voor 23-

24
bij aanvullend beleid instemming P(G)MR nodig

2. Collectieve werkdrukmiddelen: Initiatief bij P(G)MR
a. wat te doen met de middelen van 22-23?
b. wat zijn de organisatorische eenheden?
c. hoe vind de verdeling van de middelen over de organisatorische 

eenheden plaats?

3. extra uren professionalisering OP: Initiatief bij schoolleiding
a. aanpak proces wijziging taakbeleid op schoolniveau



Meer informatie
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Hier vind je de teksten van de cao VO: 
https://www.fvov.nl/wp-content/uploads/2022/10/PDF-CAO-VO-2022-2023-
def.pdf

Via deze link kom je op de site van VOION, waar nadere informatie in de 
vorm van handreikingen/flyers e.d. staan inclusief tijdpad: 
https://www.voion.nl/veilig-en-vitaal-werken/werkdruk-en-werkstress/cao-vo-
werkdrukmiddelen/  

https://www.fvov.nl/wp-content/uploads/2022/10/PDF-CAO-VO-2022-2023-def.pdf
https://www.voion.nl/veilig-en-vitaal-werken/werkdruk-en-werkstress/cao-vo-werkdrukmiddelen/
https://www.voion.nl/veilig-en-vitaal-werken/werkdruk-en-werkstress/cao-vo-werkdrukmiddelen/

