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Preambule

ln 2013 is de eerste cao voor bestuurders in het PO tot stand gekomen. Deze cao is bedoetd
voor die situaties waarin het gegeven de schaalgrootte en/of de comptexiteit van de
organisatie voor de hand tigt met een bezoldigd, professioneel en statutair bestuurder te
werken. Gezien de grote verscheidenheid in bestuurlijke schaal en met name het grote
aantal kleine schootbesturen zal in het PO nog steeds een betangrijk deet van de
bestuurders onbezotdigd zij n.

Tussen de VTOI en de Bestuurdersvereniging PO (BvPO) is in 2014 een tweede cao voor
bestuurders in het PO2014 tot stand gekomen, waarin een aantal regelingen vanwege het
vervallen van het Kaderbesluit per 1 januari 2014 die goed aansluiten bij de eerste cao uit
2013 zijn gecontinueerd. Dit betreft met name het Besluit Ziekte en
Arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneeI Primair Onderwijs (BZA) en het Besluit
Bovenwetteti j ke Werkloosheidsregeli ng voor onderwijspersoneel pri mai r Onderwi js
(BBWO). Deze. regelingen zijn ook in de cao Bestuurder PO 2015 gecontinueerd.

ln juni 2016 zijn de onderhandelingen gestart voor de vierde cao voor bestuurders PO. Ook
nu weer hebben de WOI en BvPO zich goed rekenschap gegeven van hun maatschappetijke
verantwoordetijkheid en van de wensetijkheid van een zo breed mogetijk draagvlak voor de
betoning en overige arbeidsvoorwaarden voor de bestuurders in het PO. De nieuwe
afspraken in het kader van WNT-2 (Wet Normering Topinkomens) zijn kaderstellend voor
de CAO voor bestuurders. De cao bestuurders PO 2016 stuit goed aan bij de onderwijsbrede
regeling waarbij niet meer sprake is van sectorate beloningsmaxima, maar gewerkt wordt
met complexiteitspunten op basis van een aantal criteria (totale baten, aantal
[eerli ngen / deelnemers / studenten, aantaI gewogen onderwi jssoorten of -sectoren ).

De WOI en BvPO hebben besloten ook met de nieuwe cao voor bestuurders 2016 de
salarisontwikketing te volgen van de werknemers die valten onder de CAO PO 2016-2017.
Verder is de professionaliseringsparagraaf wat aangescherpt en is er een artikel
toegevoegd over nevenwerkzaamheden dat aanstuit bij de afspraken voor de overige
werknemers in de sector PO en die voor de bestuurders in het VO. Tenslotte zijn er twee
procesafspraken gemaakt. ln de eerste plaats streven de cao-partijen ernaar in goed

overleg met de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs, Cuttuur en Wetenschap de
overgangsrechtetijke situatie zoals die geldt voor het bovenwettetijk deel van de
werkeloosheidsuitkering zo spoedig mogetijk te beëindigen. Cao-partijen willen
vergetijkbare afspraken als gemaakt voor het overige personeel in de sector PO graag

opnemen in de cao voor bestuurders PO. ln de tweede plaats willen de cao-partijen in
gesprek gaan over een visiestuk waarin het profiet, de positie en de rot van de bestuurder
centraal staan. Daarbij za[ nadrukketijk betrokken worden het initiatief dat enkete
bestuurders in het PO hebben genomen om tot een vorm van accreditatie van bestuurders
te komen. Ook zat afstemming ptaatsvinden met de bestuurdersvereniging voor bestuurders
in het VO.

Utrecht, juti 2016
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Artikel 1. Alqemene bepalìnqen

1.1 Begripsbepalingen

Primair
onderwijs

Schoten voor basisonderwijs dan wel speciaal basisonderwijs ats
bedoeld in de WPO, schoten voor (voortgezet) speciaal onderwijs als
bedoetd in de WEC en een Centrale Dienst als bedoetd artiket 68 van
de WPO en artikel 69 van de WEC

lnterne
toezichthouder

De Raad van Toezicht of het toezichthoudende deel van het bestuur
van de organisatie, in zijn hoedanigheid als werkgever van de
statutai r bestuurder(s)

Bestuurder De statutair bestuurder van de organisatie met een
arbeidsovereenkomst waarop de cao bestuurders PO van exctusieve
toepassing is evenals de overgangsbepalingen van het kaderbesluit
PO, in zijn hoedanigheid als werknemer van de interne
toezichthouder

Dienstverband De arbeidsovereenkomst bij dienstverbanden bijzonder onderwijs of
de aanstelling bij dienstverbanden in het openbaar onderwijs

WNT Wet normering bezotdiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector

1.2 Bitlijkheidsbepaling
1. lndien sprake is van apert onbitlijke, kennelijk onredelijke of kennetijk onbedoelde

gevolgen van de toepassing van deze cao kan de interne toezichthouder na overleg met
de bestuurder tot een passende oplossing komen.

2. ln ieder geval indien de passende optossing bestaat uit een indeling in een andere
schaa[ dan conform de bepalingen in deze cao van toepassing zouzijn, verantwoordt de
interne toezichthouder deze beredeneerde afwijking in het jaarverslag.

1.3 Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd
1. Deze cao is van toepassing op:

a. De interne toezichthouder (Raad van Toezicht) in het bijzonder onderwijs,
aangesloten bij de WOl, voor wie de afspraken over de arbeidsvoorwaarden uit
deze cao gelden ats een cotlectieve arbeidsovereenkomst ats bedoeld in artikel 1

van de Wet op de cao en die deze toepast op zijn statutair(e) bestuurder(s);
b. de interne toezichthouder (Raad van Toezicht) in het openbaar onderwijs,

aangesloten bij de WOl, die bij besluit de afspraken over de arbeidsvoorwaarden
uit deze cao als rechtspositiereglement heeft vastgesteld en deze toepast op zijn
statutair(e) bestuurder(s).

2. lndien en voor zover een bepaling in deze regeting niet (langer) verenigbaar is met de
wettelijke voorwaarden voor bekostiging van de instelling of met de wettetijke
voorschriften, treedt die bepating met onmiddetlijke ingang buiten werking.

3. Partijen komen op de kortst mogetijke termijn voor overteg bijeen omtrent het treffen
van een voorlopige voorziening voor de periode tot de vervanging van de in het tweede
tid bedoetde bepaling en over die vervanging zelf. Over de uitkomsten van dit overleg
wordt elke interne toezichthouder zo spoedig mogetijk in kennis gesteld. Een

eventuete vervangende bepaling treedt op het in het tweede tid bedoetde tijdstip in
werking.
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4. De rechten en plichten die de interne toezichthouder en de bestuurder op grond van
deze cao ten opzichte van elkaar hebben, gelden in die gevallen waarin dat van
toepassing is naar rato van de betrekkingsomvang.

5. De cao treedt in werking op 1 september 2016 en heeft in principe een geldigheidsduur

van 1 jaar.
6. Een werknemer vallend onder cao Bestuurders PO kan geen rechten ontlenen aan de

cao PO.

7. Het overgangsrecht in het kader van het vervatlen van het Kaderbesluit per 1 januari
7014 is van toepassing en hierdoor behoudt de werknemer dezelfde rechten ten
aanzien van het Besluit Bovenwettetijke Werkloosheidsregeling voor
onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) ats vóór het vervallen van het
Kaderbesluit.

Artikel 2. Díenstverband

2.1 Aard van het dienstverband
1. Het dienstverband kan worden aangegaan voor bepaatde tijd of voor onbepaatde tijd.
Z. Het dienstverband voor bepaatde tijd wordt aangegaan voor een periode van maximaal

4 jaar, met de mogetijkheid van vertenging of omzetting in een dienstverband voor
onbepaalde tijd. Er kunnen maximaat 3 dienstverbanden van bepaatde tijd worden
overeengekomen.

2.2 Arbeidsduur en bijzonder verlof
1. De arbeidsduur bedraagt op jaarbasis 1.659 uur. Overuren kunnen niet worden

gecompenseerd.

2.. lndien zich in de leefsituatie van de bestuurder omstandigheden voordoen (bv. bij
ernstige ziekte van partner, ouders of kinderen) die hem in redetijkheid verhinderen
volop de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit zijn dienstverband en die het
noodzakelijk maken dat de bestuurder voortdurend aanwezig is bij de zieke anders dan

ter verpleging, mag de bestuurder voor ten hoogste 2 weken vertof nemen met behoud

van sataris. Op basis van een medische verktaring kan na een gesprek tussen de

bestuurder en de interne toezichthouder deze termijn worden vertengd.

2.3 Einde dienstverband van rechtswege
Van rechtswege eindigt:
a. het dienstverband voor bepaatde tijd door het verstrijken van de tijd waarvoor het is

aangegaan;

b. het dienstverband van de bestuurder die de AOW-gerechtigde teeftijd heeft bereikt,
een en ander met ingang van de eerste dag van de maand votgend op die waarin
voornoemde teeftijd is bereikt, met dien verstande dat de interne toezichthouder in
overteg met de bestuurder deze ontslagdatum telkenmale met maximaat een jaar kan

opschorten.

2.4
1.

z.

Beëindiging dienstverband
Een dienstverband voor bepaatde tijd kan tussentijds worden beëindigd.
Het tussentijds beëindigen van een dienstverband voor bepaatde tijd, dan wel het
beëindigen van een dienstverband voor onbepaalde tijd, geschiedt:
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a. door opzegging,
b. door onverwijtde opzegging wegens een voor de interne toezichthouder of de

bestuurder dringende reden als bedoeld in art. 7:678, c.q. art. 7:679 van het
Burgertijk Wetboek,

c. door ontbinding van het dienstverband wegens gewichtige reden op grond van

art.7:685 dan wel wegens wanprestatie ats bedoeld in art. 7:686 van het Burgertijk
Wetboek,

d. met wederzijds goedvinden op het door de interne toezichthouder en bestuurder
overeengekomen tijdstip.

2.5 Opzegtermijn
1. ln geval van opzegging van een dienstverband voor onbepaatde tijd en in geval van

tussentijdse opzegging van een dienstverband voor bepaalde tijd nemen zowe[ de
interne toezichthouder als de bestuurder, tenzij er sprake is van opzegging op grond

van artikel 2.3. onder b, de volgende opzeggingstermijn in acht:
a. tenminste één maand indien het dienstverband zes maanden of minder heeft

geduurd,

b. tenminste twee maanden indien het dienstverband meer dan zes maanden, doch
minder dan twaalf maanden heeft geduurd,

c. tenminste drie maanden indien het dienstverband twaalf maanden of meer heeft
geduurd.

2. lndien de opzeggingstermijn die bij wijze van overgangsbepaling is voorgeschreven op
grond van art. XXI van de Wet van 14 mei 1998 (Stb. 300, f 998) langer is dan de
opzeggingstermijn, genoemd in dit artiket, getdt voor de Raad van Toezicht de termijn
volgens laatstgenoemde wet.

3. Met wederzijds goedvinden kan van de in tid 1 en 2 genoemde termijnen worden
afgeweken.

2. 6 Ontslagvergoedi ng.
Partijen komen geen ontstagvergoeding overeen die meer bedraagt dan 12 bruto
maandsalarissen, met in achtneming van het conform de WNT geldende maximale bedrag
van 75.000 euro, bij een fulltime arbeidsovereenkomst. Bij een deeltijdaanstelling getdt
dit maximale bedrag naar rato.

Artiket 3. Onkostenreqelínqen

3.1 Kostenvergoeding
De interne toezichthouder vergoedt naar maatstaven van redelijkheid en bittijkheid en met
inachtneming van de vigerende wet- en regetgeving de werketijke kosten die de bestuurder
maakt ten behoeve van een passende uitoefening van de functie, exclusief de
vergoedingen genoemd in artikel 3.2.

3.2 Mobititeitsregeling
Vergoedingen voor mobititeit (reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en dienstreizen)
maken geen deet uit van de in artiket 3.1 genoemde kostenvergoeding. De interne
toezichthouder kan hierover met de bestuurder individuele afspraken maken.
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Artikel4. Bezoldíqìnq

4,1 Bezoldigingsmaximum
1. Kader stetlend voor de bezotdiging is de Wet Normering Topinkomens (WNT) en in het

bijzonder de regeting van de minister van Onderwijs, Cuttuur en Wetenschap van 10

november 2015, nr. WJ7/798385 (10556), houdende wijziging van de regeting
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren in verband met de invoering van de Wet
verlaging bezotdigingsmaximum WNT.

2. De interne toezichthouder en de bestuurder komen, ongeacht de betrekkingsomvang,
geen bezoldiging overeen die per kalenderjaar meer bedraagt dan de maximale
bezotdiging, bedoeld in artikel 4.2.

4.2 Bezoldiging en inschaling
1. De bezotdiging bestaat uit een bedrag voor beloning, de belastbare vergoedingen en

een bedrag voor pensioenopbouw.

2. Het bedrag voor beloning wordt door de interne toezichthouder in overleg met de
bestuurder vastgesteld conform de door partijen overeengekomen sectorale
bezoldigingscode die als bijtage bij deze cao is opgenomen.

3. Bij de inschaling wordt gebruik gemaakt van de indeling in grootte van de
schootbesturen naar de omvang van het gewogen leertingenaantal, zoals opgenomen in
de bijtage.

4. Bij het bepalen van de trede binnen de geldende schaal weegt de interne
toezichthouder mee de hoogte van het sataris in het bestaande contract, de
comptexiteit van de organisatie (zoals de combinatie van diverse soorten onderwijs
binnen het primair onderwijs, de combinatie met kinderopvang en/of
peuterspeelzaalwerk, het aantal scholen en/of locaties, het aantal
samenwerkingsverbanden waarvan schoten dee[ uitmaken of het aantal gemeenten) en,
voor zover van toepassing, het vrijwittig afzien door de bestuurder van bepaalde
rechten op grond van het bestaande contract.

5. Een procentuele verhoging van de bezoldiging of eenmalige uitkering gaat op hetzelfde
moment in en is getijk aan de procentuele verhoging of eenmatige uitkering die
gedurende de tooptijd van deze cao getdt voor de overige personeelsleden in de sector
PO.

6. De werknemer ontvangt een inkomenstoeslag van 32,80r euro bruto per maand bij een

normbetrekking.
7. ln het kader van het vervatten van de levenstoopregeling ontvangt de werknemer vanaf

1 september 2015 een uitkering van 0,8% per maand over het bruto maandbedrag.

4.3 Vakantie-uitkering
De bestuurder heeft aanspraak op een vakantie-uitkering voor de periode waarover hij
salaris heeft ontvangen. De vakantie-uitkering is wat percentage betreft getijk aan die van
de overige personeelsleden in de sector PO en wordt eenmaal per jaar in de maand mei

uitbetaald. De vakantie-uitkering maakt deel uit van de jaarbedragen genoemd in tabet 2

van de bijtage.

1 lndien dit bedrag voor het overige personeel in de sector PO wordt gewijzigd, volgt met eenzelfde
ingangsdatum een gelijke aanpassing voor de bestuurders in het PO.
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4.4 Eindejaarsuitkering
De bestuurder heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering die wat percentage betreft
getijk is aan die van de overige personeelsteden in de sector PO. De eindejaarsuitkering
wordt eenmaal per jaar in de maand december uitbetaatd. De eindejaarsuitkering maakt
deel uit van de jaarbedragen genoemd in tabel 2 van de bijtage.

4.5 Jubileumgratificatie en overlijdensuitkering
De bestuurder heeft recht op een jubileumgratificatie en overlijdensuitkering zoats die
getden voor de overige personeelsleden in de sector PO.

Artiket 5. Socíale zekerheid

5.1 Pensioen
Voor de bestuurder geldt met betrekking tot de pensioenvoorziening het voor hem

bepaalde in het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP sector onderwijs

5.2 Ziekteenarbeidsongeschiktheid
Voor de bestuurder die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geheel of gedeettetijk
verhinderd is arbeid te verrichten, gelden dezelfde afspraken ats voor de overige
personeelsleden in de sector PO, zoals afgesproken in de cao-PO (de ZAPO-regeting).

Artikel 6. Professionalíserínq en beoordelíng
1. De interne toezichthouder voert periodiek gesprekken met de bestuurder over diens
functioneren. Bij de beoordeting kan de interne toezichthouder gebruik maken van een

bevraging van medewerkers binnen de organisatie. Over de wijze van het voeren van
functionerings- en beoordelingsgesprekken worden vooraf afspraken gemaakt tussen de
interne toezichthouder en de bestuurder.
2. De bestuurder wordt geacht in goed overteg met de interne toezichthouder te werken
aan z'n professionete ontwikketing. Richtsnoer hiervoor zijn algemeen aanvaarde
competenties voor professionals met bestuurlijke verantwoordetijkheid in het algemeen
en, voor zover beschikbaar, voor bestuurders in het primair onderwijs in het bijzonder.
Uitgangspunten bij de professionele ontwikkeling van de bestuurder vormen de
bestuurtijke taak, het bestuurlijk vermogen en de bestuurl,ijke opgave2.

3. De professionele ontwikkeling van de bestuurder wordt vormgegeven door een
(meerjaren)schotingsplan dat de instemming behoeft van de interne toezichthouder.
4. Op basis van het (meerjaren)scholingsplan worden met instemming van de interne
toezichthouder in de begroting middelen gereserveerd voor de professionele ontwikkeling
van de bestuurder. Ook worden afspraken gemaakt over de tijd die de bestuurder
beschikbaar krijgt om de gewenste professionele ontwikkeling te kunnen doormaken.

Artikel 7. Aantal bestuurders
Onverminderd het bepaatde in artikel 1.2 (bittijkheidsbepaling) hanteert de interne
toezichthouder de volgende bepalingen als richtsnoer:

2 Zie rapport van de commissie-M eurs, "Professionolisering van besturen ín het primair onderwijs" (PO-raad,

november 20L3).
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a. bij schootbesturen met een totaal aantal gewogen leerlingen dat kteiner of getijk is aan

2.000 gaat de interne toezichthouder dienstverbanden (in vottijd of deeltijd) aan

voor de functie van bestuurder voor de omvang van in totaal maximaal één vottijdse
betrekking;

b. bij schootbesturen met een totaal aantal gewogen leerlingen dat groter is dan 2.000 en

in ieder gevat bij schoolbesturen met een totaal aantal gewogen leerlingen van 4.000
gaat de interne toezichthouder dienstverbanden (in vottijd of deettijd) aan voor de
functie van bestuurder voor de omvang van in totaal maximaal twee voltijdse
betrekkingen.

Artikel 8. Overige rechten en plichten

8.1 Nevenwerkzaamheden
1 . De bestuurder stelt de interne toezichthouder onverwij td in kennis van het aanvaarden

van nevenwerkzaamheden.
2. De bestuurder stelt de interne toezichthouder eveneens onverwijtd in kennis van etke

wijziging in de aard en omvang van de in het voorgaande tid bedoetde werkzaamheden.

3. Ats de in het eerste tid bedoetde werkzaamheden naar het oordeet van de interne
toezichthouder redelijkerwijs in strijd geacht kunnen worden met de belangen van de

instetling, zijn zij niet toegestaan.
4. Nevenwerkzaamheden waarvoor de bestuurder geen sataris dan wel anderszins inkomen

uit arbeid ontvangt, worden door de bestuurder niet tanger verricht indien deze

redelijkerwijs in strijd geacht kunnen worden met de belangen van de instelling.
5. ln het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de aard van de

nevenwerkzaamheden, de eventuete vergoedingen die daarmee gemoeid zijn (inclusief
verrekening van neveninkomsten of een gedeelte daarvan) en het tijdsbestag dat
verbonden is aan de nevenwerkzaamheden.

6. Bij het verrichten van nevenwerkzaamheden moet iedere (schijn van)

betangenverstrengeli ng worden voorkomen.

8.2 Geheimhouding
1. De interne toezichthouder en de bestuurder nemen met betrekking tot hetgeen in of uit

hoofde van hun functie vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen de nodige

zorgvuldigheid en geheimhouding in acht.
2. De in tid 1 genoemde verplichting getdt ook na beëindiging van het dienstverband.

Artiket 9. Commíssìe van Geschìllen

9.1 lnstellen commissie
Partijen stelten een Commissie van Geschitlen in en brengen deze onder bij de Stichting
Onderwijsgeschilten.

9.2 Samenstellingcommissie
De Commissie bestaat uit drie leden, van wie één tid wordt aangewezen door de WOI en

één door de Bestuurdersvereniging PO. De atdus aangewezen leden kiezen gezamentijk een

onafhanketi j ke voorzitter.
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9.3 Reglement
De Commissie stett een reglement van orde op.

9.4 Kosten
Partijen dragen gezamenlijk de kosten van instandhouding van de Commissie.

9.5 Bevoegdheid
l. De Commissie oordeelt op verzoek van de interne toezichthouder dan wel de bestuurder

over geschi[[en:

a. die naar hun mening de ondertinge verstandhouding schaden of kunnen schaden;

b. omtrent de interpretatie van bepalingen van deze CAO.

2. De uitspraak van de Commissie is bindend voor beide partijen.

Artikel 10. Overqanqsreqelínq
Voor een bestuurder met een dienstverband voor onbepaatde tijd die op basis van de

bestaande arbeidsovereenkomst een hogere bezoldiging ontvangt dan conform de
bepalingen in deze cao voor hem zou gaan gelden, geldt de volgende overgangsregeling die
vergelijkbaar is met die van de WNT: 4 jaar behoud van bezoldiging conform de bestaande
arbeidsovereenkomst, daarna afbouw in 3 jaar tijd naar het niveau van de cao Bestuurders
PO zoats die op dat moment getdt.

Artiket 11. Uìtvoerìnqstoets
Alle hierboven genoemde afspraken of de uitwerkingen eryan die uitvoeringstechnische
consequenties hebben, worden onderworpen aan een uitvoeringstoets.

Artikel 12. Cìteertítel
Deze cao kan worden aangehaald als "Cao Bestuurders PO 2016".
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Biiloøe bii cao Bestuurders PO 2016

A. Schalen

De indeling in salarisklassen wordt gebaseerd op het gewogen leerlingenaantal van de organisatie.

Dit wordt bepaald op basis van een gemiddelde over een referteperiode van 3 jaar (t-3, t-2, t-1). B¡j

deze vierde cao Bestuurders PO gaat het om de teldatumgegevens (peildatum L oktober) van 201-3,

2Ot4 en 20L5. Deze jaren gelden alleen voor eerste toetreders tot deze cao. Voor bestuurders op wie

de cao Bestuurders PO reeds eerder is toegepast, blijven de toenmalige teldatumgegevens over de

referteperiode van 3 jaar gelden.

Tøbel 7: Gewogen aantdl leerlingen en (hoogst mogelijke) solørisschaql

Voor het bepalen van het gewogen aantal leerlingen per schoolbestuur moet het aantal leerlingen

van de diverse onderwijssoorten met de volgende factor3 vermenigvuldigd worden:

¡ leerlingen regulier basisonderwijs : factor L;

o leerlingen speciaal basisonderwijs: factor 2;

¡ leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs: factor 4;

o leerlingen voortgezet onderwijsa: factor 2.

Voorbeeld A

Schoolbestuur A heeft ln totool 7.900 leerllngen, wooronder 200 leerllngen op een school voor speclool

bosisonderwljs. Het. gewogen leerlingenoontal is in dlt gevol: 7.700 + (2 x 200 = 400) = 2.700 leerllngen, De

bestuurder heelt recht op lnschollng in schoal 84.

3 Deze factoren zijn een globale vertaling van de verschillen in bekostiging van de leerlingen in de diverse
onderwijssoorten.
a Deze leerlingen zijn alleen van belang als het aandeel van leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij de

organisatie minder is dan een derde (33%). ls dat aandeel hoger, dan valt de bestuurder in beginsel onder de

cao bestuurders VO.

Van Tot en met

s00 B1

501 1.000 82

1.001 2.000 B3

2.OO1 5.000 B4

5.001 10.000 B5

10.001 of hoger B6
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Voorbeeld B

Schoolbestuur B heeft ¡n totqal 3.500 leerlingen, woaronder 300 leerlingen op een school voor specioal

bosisonderwijs en 600 leerlingen op een school voor (voortgezet) speciqal onderwijs. Het gewogen

leerlingenaantal isinditgeval:2.600+(2x300=600) +(4x600=2.400) =5.600 leerlingen.Debestuurder

heeft recht op inscholing in school 85.

B. Beloning

De schalen B1- tot en met 86 kennen elk 10 treden. Per trede is opgenomen het bedrag van de

jaarlijkse vaste beloning. Daarin zijn begrepen: l-2 maal het maandsalaris, de vakantie-uitkering (8%)

en de eindejaarsuitkering (6,3%). Niet inbegrepen in dit bedrag zijn: het bedrag voor de

pensioenopbouw, de kostenvergoeding en de eventuele mobiliteitsregelings.

Bedraeen seldend vanaf 1 iuli 2016

Tobel 2: voste schaal en trede

De bovenstaande jaarbedragen worden herleid tot (bruto) maandbedragen door het
jaarbedrag te delen door L3,7L6. Dit leidt tot de bedragen zoals h¡eronder weergegeven. Dit
zijn bedragen exclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.

s Het werkgeversdeel van de pensioenpremie is geen onderdeel van de beloning en komt evenals de belaste
kostenvergoeding en de mobiliteitsregeling er bovenop. Het werknemersdeel van de pensioenpremie zit in het
bruto salaris.

Trede B1 B2 B3 B4 B5 B6

1

2
aJ

4

5

6

7

I
9

10

66.640
68.486
70.384
72.r78
74.130
16.028
77.823
79.720
82.052

84.4t5

72.r78
74.t30
76.028
77.823
19.720
82.0s2
84.4rs
86.780

89.1 I 0

9r.492

77.823
79.720
82.0s2
84.4rs
86.780

89.1 1 0

9r.492
94.013
96.532

99.174

84.4r4
86.780

89.1 1 0

91.492

94.0t3
96.532
99.r74
r02.314
10s.611

t08.977

9r.492
94.0t3
96.532
99.r74
r02.3t4
105.611

108.977

112.463
116.002

tr9.713

t02.3t4
105.611

r08.911
112.463

tt6.002
ttg.713
r23.423
127.248

13 I .193

99 n4
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Trede B1 B2 B3 B4 B5 B6

1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

4.859
4.993
5.r32
5.262

s.405
5.543
5.674

s.812
5.982
6.t54

s.262
5.405

5.s43
5.674
5.8r2
s.982
6.r54
6.327
6.497

6.670

5.674

5.8r2
s.982
6.r54
6.327
6.497
6.670
6.854
7.038

7.231

6.154
6.327
6.497
6.670
6.854
7.038

7.231
7.459
7.700
7.945

6.670
6.8s4
7.038

7.231
7.459
7.700
7.94s
8.199

8.457

8.728

1.23r
7.459
7.700
7.945
8.1 99

8.457

8.728
8.998

9.277

9.565

Tdbel 3: school en trede

Toelichtins op de CAO Bestuurders PO 2076

Algemeen

Deze cao is van toepassing op organisaties die binnen een en dezelfde rechtspersoon (stichting of

vereniging) hoofdzakelijk onderwijs verzorgen in de sector PO, mogelijk aangevuld met het verzorgen

van onderwijs in een andere onderwijssector, het bieden van kinderopvang en/of
peuterspeelzaalwerk.

De beloning van de bestuurder bestaat uit een vaste jaarlijkse beloning, een pensioenbijdrage, een

kostenvergoeding en een eventuele mobiliteitsregeling. Het totaal hiervan moet binnen het in het

kader van de WNT-2 vastgestelde beloningsmaximum voor de OCW-sector blijven. De vaste jaarlijkse

beloning is gebaseerd op het bruto jaarsalaris en bedraagt 12 maal het bruto maandsalaris, verhoogd

met een vakantie-uitkering (8%van het bruto jaarsalaris) en een structurele eindejaarsuitkering

(6,3%van het bruto jaarsalaris). De bestuurder heeft daarnaast recht op een pensioenbijdrage van de

werkgever die overeenkomt met de bijdrage in het kader van de ABP-pensioenregeling die ook voor

andere werknemers van de organisatie geldt. De beloning die maximaal mogelijk is binnen de kaders

van deze CAO blijft ruim binnen het in het kader van WNT-2 voorgeschreven beloningsmaximum.

Een organisatie die meerdere onderwijssoorten aanbiedt vallend onder verschillende

onderwijssectoren (PO, VO, MBO) heeft te maken met verschillende cao's, ook voor bestuurders. Als

richtlijn wordt aan de interne toezichthouder meegegeven dat de bestuurder in aanmerking komt

voor de arbeidsvoorwaarden van de onderwijssector met de hoogste bezoldiging, wanneer minimaal

een derde van het totale aantal leerlingen van de onder de organisatie ressorterende scholen onder

deze onderwijssector valt. Een vergelijkbare richtlijn staat ook in de cao voor bestuurders VO.

Artikelsgewijs

Artikel 7.2 Billijkheidsbepaling

ln algemene zin geldt dat de salaristabellen in deze cao richtlijnen geven over de maximale beloning

die de interne toezichthouder mag afspreken met de bestuurder, gegeven de omvang in aantal

leerlingen en complexiteit van de organisatie. Het is aan de interne toezichthouder en bestuurder om

in onderling overleg te bepalen of (direct) gekozen wordt voor dit maximum of voor een lagere,

passende beloning. Anderzijds kunnen er zich uitzonderlijke situaties voordoen waarbij de

juli 2016 Pagina 15



onverkorte toepassing van de bepalingen uit de cao voor bestuurders PO leidt tot onbillijke, kennelijk

onredelijke of kennelijk onbedoelde consequenties. ln die gevallen kan onder het principe van "pas

toe of leg uit", zoals dat ook al bekend is uit het Code Goed Bestuur voor de sector PO, worden

afgeweken van de bepalingen in de cao. Dat de interne toezichthouder zich publiek verantwoordt

over deze afwijking spreekt vanzelf. Bij een indeling in een andere, hogere schaal zal over deze

afwijking en de argumenten daarvoor in ieder geval in het jaarverslag verantwoording moeten

worden afgelegd.

Artikel2.T Aord van het dienstverbond

Er is gekozen voor de mogelijkheid van een dienstverband voor bepaalde tijd van maximaal 4 jaar om

bijvoorbeeld situaties waarbij de bestuurder een duidelijke opdracht heeft om een bepaald resultaat

te halen te faciliteren. Dit dienstverband voor bepaalde tijd kan één of meer keren worden verlengd.

Die verlenging hoeft niet steeds dezelfde duur te hebben, maar blijft wel gebonden per keer aan de

maximale duur van 4 jaar. Het dienstverband voor bepaalde tijd kan (eventueel na verlenging)

worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Door de Wet werk en zekerheid kunnen

nog maar maximaaldrie achtereenvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd worden aangegaan.

Daarna is het automatisch een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Artikel 2.2 Arbeidsduur en verlof

De'buitenkant'van de arbeidsduur is met 1"659 uurgelijk aan die van het overig personeel in het PO.

Formeel gold deze arbeidsduur al bij de voorgaande cao voor bestuurders, omdat toen nog het

Kaderbesluit rechtspositie PO van toepassing was. Ook nu geldt wat in de preambule van de

voorgaande cao al was opgemerkt, namelijk dat je als bestuurder voortdurend verantwoordelijk bent

voor het reilen en zeilen van de organisatie, ongeacht het feitelijk aantal uren dat je per week of per

jaar werkt. De bestuurder staat voor een bepaalde opdracht en het is aan de bestuurder deze

opdracht binnen zijn jaartaak te verrichten. Wel heeft de bestuurder, in goed overleg met de interne

toezichthouder, recht op een redelijk en passend aantal verlofweken.

Een voorbeeld van een situatie waarvoor bijzonder verlof kan worden verleend conform het tweede

lid van artikel 2.2 is die waarbij de ziekte terminaal is en in de laatste fase daarvan de aanwezigheid

van de bestuurder bij de zieke (dringend)gewenst is.

Arti ke I 3. 7 Koste nve rg oe d i n g

Het gaat hier steeds om fiscaal onbelaste vergoedingen. Fiscaal belaste vergoedingen vallen onder de

bezoldiging zoals genoemd in artikel4.

Artikel 4.2 Bezoldiging en inschaling

Een bestuurder in het PO heeft hooguit een normbetrekking van 100% (fulltime baan). De

mogelijkheid van een L20% normbetrekking, zoals opgenomen in de reguliere cao PO, is niet van

toepassing op de bestuurder in het PO.

Voor de sector PO is bij de bepaling van de salarisklassen rekening gehouden met het feit dat bij met

name het (voortgezet) speciaal onderwijs het leerlingenaantal niet bepalend is voor de zwaarte van

de bestuurdersfunctie. Daarom is gekozen voor het criterium van het gewogen leerlingenaantal.

Daarnaast biedt het vierde lid van dit artikel de mogelijkheid om bij het bepalen van de trede binnen

de geldende schaal rekening te houden met extra complexiteiten bijvoorbeeld in verband met

kinderopvan g en / of peuterspeelzaa lwerk.
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De salarisschaal die van toepassing is, wordt bepaald door het gewogen leerlingenaantal zoals

beschreven in bijlage A. ln welke trede van de van toepassing zijnde schaal de bestuurder uiteindelijk

wordt ingedeeld, wordt o.a. bepaald door de omvang en complexiteit van de organisatie en dus met

welke vereenvoudigende of verzwarende omstandigheden de bestuurder te maken heeft. Het gaat

niet om een uitputtende opsomming van factoren; ook andere factoren (zoals de doordecentralisatie

van de huisvestingsmiddelen, veel samenwerkingsverbanden passend onderwijs) kunnen hierbij een

rolspelen. Treden zijn geen periodieken zoals in de reguliere cao PO. Een bestuurdergaat dus niet

automatisch naar een volgende trede bij voldoende functioneren. Het is aan de interne

toezichthouder om in goed overleg met de bestuurder te bepalen of als resultaat van een

beoordeling ook sprake zalzijn van een hogere inschaling.

Met het bepaalde in het vijfde lid over de procentuele verhoging en eenmalige uitkering laten wij

zien dat wij geen bijzondere verhogingen voor bestuurders willen, maar aansluiting zoeken bij de

afspraken zoals die voor het overige personeel in de sector zijn/worden gemaakt.

Artikel 4.3 Vokantie-uitkering en Artikel 4.4 Eindejaorsuitkering

Ook híer volgen de bestuurders in het PO de trend die geldt voor de overige personeelsleden in de

sector.

Artikel 5 Sociale zekerheid

Conform artikel 2L, eerste lid van de Wet privatisering ABP (WPA) zijn bestuurders in het primair

onderwijs verplicht deel te nemen in de Stichting Pensioenfonds ABP. De begripsbepalingen uit de

WPA bestempelen hen tot overheidswerknemers. Voor hen geldt dus ook alles wat omtrent het

pensioen bij het ABP is geregeld.

Met de volledige doordecentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het PO is ook het Besluit Ziekte

en Arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair Onderwijs (BZA) komen te vervallen.

Voor de bestuurders in het PO is aansluiting gezocht b'rj de regeling die hiervoor voor het overig

personeel in de sector PO in de plaats is gekomen, Regeling ziekte en arbeidsongeschiktheid primair

onderwijs (ZAPO).

Als wat betreft de werkloosheidsregeling een vergelijkbare afspraak tot stand was gekomen, zouden

bestuurders in het PO hiervan een groot nadeel ondervinden. Voor hen immers geldt de WNT en

daarin is bij de begripsbepalingen het volgende opgenomen over uitkeringen wegens beëindiging van

het dienstverband: "de som van uitkeringen bijbeëindiging van het dienstverbond en beloningen

betoolboor op termijn die betrekking hebben op de beëindiging von het dienstverband, met

uitzondering van uitkeringen die voortvloeien uit een olgemeen verbindend verklaorde collectieve

orbeidsovereenkomst of een wettelijk voorschrift." Aangezien de CAO voor bestuurders PO nog niet

algemeen verbindend verklaard kan worden vanwege een nu nog te lage representativiteit, zou een

uitkering in het kader van de WOPO (Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs)

onder het maximum van 75.000 euro vallen. De VTOI en de BvPO hebben in goed overleg met OCW

een oplossing gevonden. Door geen nieuwe afspraak te maken over een werkloosheidsregeling voor

bestuurders ín het PO, vallen zij onder de overgangsregeling zoals die is getroffen bij het vervallen

verklaren van diverse besluiten in het kader van de volledige doordecentralisatie. Dit houdt concreet

in dat voor de bestuurders in het PO die de bestuurders-CAO toepassen het BBWO

overgangsrechtelijk nog onverkort van toepassing is. ln een bijlage bij de cao bestuurders PO 2015

treft u een formele brief aan van OCW d.d. L8 juli201,4 waarin dit bevestigd wordt. De cao-partijen
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hebben de afspraak gemaakt zo spoedig als dat kan en met behoud van rechten de

overgangsrechtelijke situatie te beëindigen.

Artikel 6. Professionalisering en beoordeling

Met de bestuurder moeten periodiek gesprekken worden gevoerd over het functioneren, net als het

geval is bij het overig personeel. De bestuurder en interne toezichthouder kunnen afspraken maken

over een cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken die aansluit bij wat binnen de

organisatie gebruikelijk is. Een aspect van het functioneren en beoordelen van de bestuurder is de

verdere professionele ontwikkeling van de bestuurder. Hierover zijn behartenswaardige adviezen

gegeven in het rapport van de commissie-Meurs, zoals het opstellen van een

professionaliseringsagenda op basis van de bestuurlijke opgave. De professionalisering van de

bestuurder moet uitmonden in een scholingsplan voor één of meerdere jaren. Het spreekt vanzelf

dat voor de gewenste professionalisering voldoende middelen in geld en tijd beschikbaar zijn.

Artikel 7. Aantol bestuurders

Dit artikel moet gezien worden als een richtsnoer. Er kan aanleiding zijn om anders te handelen dan

in dit artikel verwoord staat. Bij kleine en middelgrote schoolbesturen kan ons inziens volstaan

worden met één bezoldigd bestuurder (of in ieder geval in totaal maximaal één voltijdse betrekking

voor invulling van de bestuurdersfunctie). Deze kan zich in zijn werkzaamheden laten ondersteunen

door één of meer bovenschoolse medewerkers of door uitbesteding van bepaalde werkzaamheden

(bv. de financiële en personele administratie). Bij grote schoolbesturen is het denkbaar dat B$kozen

wordt voor een tweede bestuurder (in een voltijdse betrekking dan wel in deeltijd). De interne

toezichthouder moet beoordelen of dat gewenst is. Er is geen verplichting tot het aangaan van een

dienstverband met een tweede bestuurder bij een bepaalde grootte van de organisatie. De beloning

van een tweede bestuurder geschiedt conform dezelfde richtlijnen in deze CAO. ln geval een tweede

bestuurder minder verantwoordelijkheid draagt, omdat de eerste bestuurder 'eindverantwoordelijk'

is, dient hiermee rekening te worden gehouden bij de inschaling van de tweede bestuurder.

Datzelfde geldt als het werk van de eerste bestuurder vereenvoudigd wordt door de benoeming van

een tweede bestuurder. ln dat geval mag van de interne toezichthouder verwacht worden dat hij dit

tot uitdrukking brengt in de beloning van beide bestuurders.

Artikel 8 Overige rechten en plichten

Bij de afspraken over de nevenwerkzaamheden voor de bestuurder is zoveel mogelijk aansluiting

gezocht bij afspraken hierovervoor het overige personeel in de sector PO zoals neergelegd in de

reguliere cao-PO en voor de bestuurders in het VO. Belangrijke aanvulling hierop is de

verantwoording die over de nevenwerkzaamheden moet worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 10 Overgangsregeling

Als een bestuurder in overleg met de interne toezichthouder besluit om de bestuurders-CAO PO te

gaan toepassen en voor hem geldt nu nog een arbeidsovereenkomst die resulteert in een hogere

bezoldiging dan conform de bepalingen in de bestuurders-CAo PO voor hem zou gaan gelden, dan is

de overgangsregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat, net als bij de WNT, in 7 jaar tijd een

geleidelijke afbouw naar het niveau van de bestuurders-cao PO wordt bewerkstelligd. Over de

concrete invulling van deze afbouw maken de interne toezichthouder en de bestuurder nadere

afspraken.
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