ONDERHANDELINGSAKKOORD CAO BESTUURDERS PO EN CAO BESTUURDERS VO
Op 13 juli 2020 hebben VTOI-NVTK en Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) een vervolg gegeven
aan het overleg van 8 april 2020. In de tijd tussen deze twee overleggen zijn de op 8 april ingestelde
werkgroepen (professionalisering, bovenwettelijke werkloosheidsregelingen en één loongebouw) aan het
werk gegaan. De voorstellen van de verschillende werkgroepen waren onderwerpen van het overleg. Over
het visiedocument van de Werkgroep Professionalisering en het voorstel van de Werkgroep
Bovenwettelijke werkloosheidsregelingen waren partijen er relatief snel uit. Dit geldt ook voor het voorstel
met de uitgangspunten voor integratie van de twee loongebouwen van bestuurders PO respectievelijk VO
tot één nieuw geïntegreerd loongebouw van de Werkgroep Loongebouw. Waar het gaat om de inrichting
van het geïntegreerde loongebouw was de Werkgroep Loongebouw nog niet zo ver gekomen dat er
daarvoor een gezamenlijk voorstel op tafel lag. Om voldoende tijd te nemen om ook voor dit onderdeel
zorgvuldig en met een voor de sector passend en uitlegbaar beloningssysteem te komen, hebben partijen
overeenstemming bereikt over het ongewijzigd verlengen van beide bestuurders cao’s tot 1 januari 2021
met toekenning van een algemene salarisverhoging en een eenmalige uitkering.
Afspraken CAO Bestuurders PO 2020 en CAO Bestuurders VO 2020
Voor de periode 2020 hebben partijen de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot
salarisontwikkeling:
•
•

de salarissen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 3,4%, mits de WNT-norm OCW-sectoren
niet wordt overschreden;
er wordt in oktober 2020 een eenmalige uitkering van € 4.000 bruto verstrekt, naar rato van de
diensttijd en werktijdfactor in de maanden januari tot en met oktober 2020. Ook voor deze
eenmalige uitkering geldt dat de WNT-norm OCW-sectoren niet overschreden mag worden. Caopartijen hebben voor een nominaal bedrag gekozen om op deze manier ook de
complexiteitsfactoren waarmee kleine schoolbesturen te maken hebben tot uitdrukking te
brengen.

Technische aanpassing in de CAO Bestuurders PO 2020
Voor bestuurders in het PO wordt de toeslag van 0,8% in verband met vervallen levensloopregeling en het
nominale bedrag van € 35,33 gebruteerd en omgezet in een eenmalige extra salarisverhoging van 1,3%.
De redenen hiervoor zijn dat de reguliere CAO PO deze toeslagen niet meer kent en het past op weg naar
harmonisering van de twee loongebouwen.
Aldus overeengekomen te Amersfoort, op 13 juli 2020
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