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Nieuwe CAO voor bestuurders in het primair onderwijs
De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Bestuurdersvereniging
Primair Onderwijs (BvPO) zijn een nieuwe CAO overeengekomen voor bestuurders in het primair
onderwijs. Vrijdag 3 oktober vindt de ondertekening plaats.
In de nieuwe CAO is afgesproken dat het salaris van bestuurders met ingang van 1 september 2014
wordt verhoogd met 1,2%, overeenkomstig de loonstijging in de algemene CAO voor het primair
onderwijs. Paul Slier, hoofdonderhandelaar namens de VTOI: “We vinden het belangrijk dat de
ontwikkeling van de beloning van bestuurders aansluit bij die in de hele onderwijssector.”
De minister van OCW heeft voor bestuurders in het PO een beloningsmaximum vastgesteld dat lager
ligt dan het maximum van de huidige Wet Normering Topinkomens(WNT I), en lager dan dat in
andere onderwijssectoren. Ondanks het feit dat er sinds 1 januari meer ruimte is voor hogere
salarissen, zijn de partijen ook op dit punt terughoudend. Cor de Ruiter, voorzitter van de BvPO,
waarschuwt wel voor de gevolgen van de invoering van WNT II: “Gelet op de zwaarte van de functie
willen we de Minister vragen nog eens goed na te denken, voor ze opnieuw een lager
beloningsmaximum vaststelt voor bestuurders in het PO.”
Nieuw in de CAO
Mede naar aanleiding van het advies van de commissie-Meurs, “Professionalisering van besturen in
het primair onderwijs” (PO-raad, november 2013) zijn in de CAO afspraken opgenomen over
professionalisering en beoordeling van bestuurders. Verder bevat de CAO enkele afspraken die
voorheen deel uitmaakten van het Kaderbesluit rechtspositie PO. Dit Besluit is per 1 januari 2014
komen te vervallen, in het kader van decentralisatie van arbeidsvoorwaarden. Niet het rijk, maar de
scholen zelf moeten voortaan afspraken maken, onder andere over de arbeidsduur, pensioen, ziekte,
en arbeidsongeschiktheid. Dat is met deze CAO geregeld.
Onderzoek naar de aansluitingsgraad in het PO
VTOI en BvPO streven naar algemeen verbindend verklaring van de CAO. Pieter Hettema, voorzitter
van de VTOI: “De Algemene ledenvergadering heeft deze zomer al ingestemd met het
Onderhandelaarsakkoord, mits nog enkele punten geregeld zouden worden. Dat is in goed overleg
met de BvPO gelukt. Bij de ledenraadpleging was 90% van de reacties positief, 10% blanco. We
hebben nu ruim 200 leden in het PO – en dat aantal groeit gestaag. Voor een algemeen verbindend
verklaring moet tenminste 55% van alle Raden van Toezicht aangesloten zijn. VTOI en BvPO
onderzoeken nu samen met de PO-raad en OCW hoeveel PO-scholen beschikken over een Raad van
Toezicht.”
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