
 

Cao-tekst: Vertaling vo-afspraak over werkdrukmiddelen en basisvaardigheden 

naar cao mbo 

 

Artikel 3.5  

Door het in april 2022 afgesloten Onderwijsakkoord Samen voor het beste 

onderwijs zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor de aanpak van 

werkdruk in het voortgezet onderwijs. Aan de sector voortgezet onderwijs wordt 

vanaf schooljaar 2022/2023 jaarlijks € 300 miljoen uitgekeerd.1 In navolging van 

de sector voortgezet onderwijs is hierbij het uitgangspunt dat minimaal 50% 

wordt besteed aan een individueel keuzebudget. Het bedrag dat resteert nadat 

het individueel keuzebudget is toegekend wordt besteed aan een collectieve 

aanpak van werkdruk op vo-scholen en het vo-deel van locaties waar zowel vo 

als mbo onderwijs wordt verzorgd. De werknemers zijn hierbij gezamenlijk aan 

zet en gaan met elkaar in overleg over het nemen van maatregelen om de 

werkdruk te verminderen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan extra 

ondersteuning in de klas, ten behoeve van leerlingenbegeleiding of om de lasten 

van bepaalde taken te verminderen (zoals mentoraat of surveillance). Op de Vo-

school wordt samen met de werknemers bepaald wat goede maatregelen zijn om 

de werkdruk te verminderen zodat werknemers daar zoveel mogelijk in staat 

gesteld worden om te doen wat ze het beste doen; het verzorgen van goed 

onderwijs. Van belang is in ieder geval steeds dat gekeken wordt naar de school-

specifieke situatie.  

Eventuele wijzigingen in de sector voortgezet onderwijs aangaande de 

toekenning en/of besteding van de middelen zullen worden vertaald naar de 

mbo-context.  

 

Definitiebepaling 

1 De volgende regeling geldt voor werknemers die werkzaam zijn op een 

school bekostigd uit de WVO en werkzaam voor vo-leerlingen. 

2 Vo-school: een school bekostigd uit de WVO. 

3 Op werknemers werkzaam bij een stafbureau is de volgende regeling niet 

van toepassing.  

4 Het College van Bestuur kan besluiten om het individueel keuzebudget 

eveneens toe te kennen aan werknemers op wie lid 1 niet van toepassing 

is. 
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Individueel keuzebudget 

1 De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 40 

klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen de 

levensfase, de persoonlijke situatie en de werkdruk verminderen of de duurzame 

inzetbaarheid vergroten.  

2 a. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing op een werknemer met een 

arbeidsovereenkomst wegens vervanging van een zieke werknemer gedurende 

de eerste 12 maanden van de arbeidsovereenkomst. De 

bestedingsmogelijkheden als beschreven in de artikelen betreffende de 

keuzemogelijkheden worden echter uitgesloten. 

De besteding van deze uren zal in de vorm van een verhoging van het uurloon 

met de factor 1,024 worden gerealiseerd.  

 b. Van het bepaalde in lid 1 zijn startende docenten uitgesloten. 

 

Keuzemogelijkheden schooljaar 2022/2023 (overgangsschooljaar 

2022/2023) 

Lid 1 Voor schooljaar 2022/2023 geldt dat zoveel mogelijk in de geest van 

artikel x wordt gehandeld.  

Lid 2 Daarnaast heeft de werknemer het recht om 63 uren (deels of volledig) uit 

te laten betalen.  

 

Keuzemogelijkheden vanaf schooljaar 2023/2024 

Invulling keuzemogelijkheden schooljaar 2023/2024 voor docenten 

1. De docent heeft het recht om het basisbudget naar eigen inzicht te 

gebruiken voor aanpassing van de werkzaamheden, door vermindering van de 

lestaak dan wel vermindering van de overige taken. Inzet van het basisbudget 

leidt niet tot een vermindering van de jaartaak; de docent legt hierover 

verantwoording af. 

2. Indien de docent met een normbetrekking kiest voor vermindering van de 

lestaak, heeft hij door inzet van 40 uren uit het basisbudget bij een door de 

school gehanteerde lesduur van 50 minuten het recht om zijn lestaak met 1 

lesuur per week te verminderen, dan wel een equivalent daarvan. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen werknemer en werkgever 

ook andersluidende afspraken maken.  

4. Werknemers op wie lid 1 niet van toepassing is hebben eveneens het recht 

om het keuzebudget jaarlijks in te zetten voor werkdrukverlichting. Over de 

specifieke inzet van het keuzebudget maken werknemer en werkgever samen 

afspraken. De uren kunnen ook (deels) worden ingezet voor professionalisering 

conform de systematiek van artikel 9.3 lid 4. 



 

5. Wanneer een werknemer in een schooljaar wegens organisatorische 

redenen niet in staat kan worden gesteld om het budget van 40 uur (deels of 

geheel) in te zetten of omdat de individuele inzet tot negatieve werkdrukeffecten 

bij collega’s leidt, wordt in overleg met de leidinggevende afgesproken op welke 

andere wijze het budget dan ingezet kan worden.  

 

Collectieve werkdrukmiddelen  

Collectieve werkdrukmiddelen Onderwijsakkoord 

Besteding (vanaf schooljaar 2023/2024) 

1. Het bedrag dat resteert nadat het individuele keuzebudget is toegekend wordt 

besteed aan een collectieve aanpak van werkdruk op vo-scholen en het vo-deel van 

locaties waar zowel vo als mbo onderwijs wordt verzorgd.  

2. De besteding van de beschikbare middelen vindt langs de volgende route 

plaats: 

a. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de middelen volledig op 

de vo-scholen terecht komen op basis van leerlingenaantallen. 

b. De besteding van de middelen vindt op schoolniveau plaats, waarbij de 

werknemers het initiatief hebben bij het maken van de 

bestedingsplannen.  

c. Vooraf wordt met de ondernemingsraad de wijze vastgesteld waarop en in 

welke werknemersgremia (organisatorische eenheid) binnen de school het 

gesprek over de besteding van de middelen wordt gevoerd. Daarnaast 

wordt met de ondernemingsraad vastgesteld hoe de middelen over de 

werknemersgremia worden verdeeld en welke financiële en 

organisatorische kaders hierbij worden meegegeven. Bij het vaststellen 

van de kaders is de organiseerbaarheid binnen de school een van de 

voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Het streven is om de keuze- 

en bestedingsmogelijkheden zo min mogelijk te beperken.  

d. De ondernemingsraad vergewist zich ervan dat ten aanzien van de in het 

vorige punt benoemde afspraken een meerderheidssteun bestaat bij de 

werknemers.  

e. De afspraken worden door het College van Bestuur kenbaar gemaakt in 

een collectief startmoment aan de werknemers waarop de afspraken van 

toepassing zijn. 

f. Aan de organisatorische eenheid wordt bekend gemaakt welk bedrag 

beschikbaar is voor de collectieve inzet van de werkdrukmiddelen en 

binnen welke kaders deze middelen kunnen worden ingezet. 

g. De organisatorische eenheid bepaalt vooraf op welke wijze de 

besluitvorming over de plannen binnen de eenheid plaatsvindt en handelt 

daarnaar.  

h. Vervolgens maken de organisatorische eenheden plannen voor de 

besteding van de toebedeelde werkdrukmiddelen.  

i. De bestedingsplannen worden samengevoegd tot een concept onderdeel 

van het werkdrukplan als bedoeld in artikel 13.4 lid 2 Sub l  en wordt 

kenbaar gemaakt aan het voltallig personeel waarop deze afspraak van 

toepassing is.  



 

j. Het onderdeel werkdrukplan dat is opgesteld op basis van dit artikel wordt 

bekrachtigd met instemming van de ondernemingsraad. Tevens wordt 

afgesproken wanneer en op welke wijze de evaluatie van dit onderdeel 

van het werkdrukplan zal plaatsvinden. De werkgever spant zich actief in 

om werknemers inzicht te geven over de besteding van de middelen. 

  

Verantwoording 

3. Ten aanzien van de besteding van middelen wordt over de volgende 

onderwerpen verantwoording afgelegd in het sociaal jaarverslag: 

a. Het totale te besteden bedrag per vo-school en verdeeld over de vo-

scholen die onderdeel zijn van de werkgever die ook vo-scholen in stand 

houdt. 

b. Op welke wijze en met betrokkenheid van wie de besteding tot stand is 

gekomen. 

c. Aan welke doelen de middelen zijn besteed en met welk effect. 

d. De wijze waarop de evaluatie gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden, 

inclusief de uitkomst daarvan. 

 

Overgangsjaar 2022/2023 

4. Voor de collectieve besteding in 2022/2023 treedt de werkgever met de 

ondernemingsraad in overleg over de besteding van de middelen in de geest 

van de structurele afspraken voor besteding vanaf schooljaar 2023/2024. Dat 

betekent een besteding met als doel werkdrukverlichting en met een actieve 

betrokkenheid van de werknemers. Hierbij is het belangrijk geen besluiten te 

nemen die leiden tot onomkeerbare bestedingen voor de uitvoering van de 

afspraken voor het schooljaar 2023/2024. 

 

 

Professionalisering en curriculumherziening  

Professionalisering basisvaardigheden en curriculumherziening (geldend voor 

schooljaar 2022/2023) 

In het Onderwijsakkoord Samen voor het beste onderwijs is afgesproken dat het 

kabinet jaarlijks in het voortgezet onderwijs € 53 miljoen investeert in 

professionalisering van docenten op het terrein van basisvaardigheden van de 

leerling en curriculumherziening. Deze middelen worden met een tarief per 

leerling aan de vo-scholen beschikbaar gesteld. Voor schooljaar 2022/2023 geldt 

een overgangsjaar waarbij de werkgever in overleg met de ondernemingsraad 

afspraken maakt over een goede besteding van deze middelen.  

 

 

 



 

16.10  Professionalisering basisvaardigheden en curriculumherziening 

(geldend vanaf schooljaar 2023/2024) 

1. De docent heeft per schooljaar recht op 16 uur professionalisering op het 

gebied van basisvaardigheden en curriculumherziening.  

2. Deze uren worden in overleg met de leidinggevende besteed. 

 

Jaarlijkse toelage  

In verband met het dichten van de loonkloof tussen de sector vo en po zijn extra 

middelen toegekend aan vo scholen voor OOP-ers in het vo2. Ten aanzien van de 

besteding van deze middelen worden de volgende afspraken gemaakt. 

1.  Werknemers bedoeld in artikel x (verwijzing naar definitiebepaling 1.), met 

uitzondering van de werknemers benoemd in de functie van docent, ontvangen 

jaarlijks in oktober een uitkering van € 275 bruto, naar rato van de 

werktijdfactor.  

Deze uitkering wordt maandelijks opgebouwd over de periode van november van 

enig jaar tot en met oktober van het jaar erna. De werknemer die een gedeelte 

van deze periode in dienst is, ontvangt de uitkering naar rato van het aantal 

maanden dat de werknemer in dienst is geweest. Bij ontslag van de werknemer 

vindt de uitbetaling plaats aansluitend aan het ontslag.2. Sociale partners 

evalueren na één jaar de omvang van de doelgroep in relatie tot de beschikbare 

middelen en stellen als de beschikbare middelen onvoldoende dekkend zijn voor 

de doelgroep de gemaakte afspraak zoals geformuleerd in lid 1 bij.  

 

Preambule 

Vertaling middelen Onderwijsakkoord Samen sterk voor het beste 

onderwijs naar het mbo 

Minister Wiersma heeft met partijen in het primair en voortgezet onderwijs 

afspraken gemaakt over extra middelen voor deze sectoren. Mbo-instellingen die 
tevens vo-scholen in stand houden, ontvangen dus ook financiële middelen die 

gebaseerd zijn op dit onderwijsakkoord. Sociale partners in het mbo spreken af 

dat in de cao mbo afspraken worden gemaakt over de besteding van deze 

middelen voor die vo-scholen, gebaseerd op de onderwerpen benoemd in het 

Onderwijsakkoord. Hierbij worden de nog te maken afspraken in de cao vo tijdig 
en passend vertaald naar de mbo context in de cao mbo, in beginsel vóór 15 juli 

2022, voor de werknemers werkzaam op vo-scholen waarop de cao mbo van 

toepassing is. 

Voetnoot: Met de artikelen …. is invulling gegeven aan deze procesafspraak.  
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