
                                                                                                   
Wat AOb, CNVO, FvOv, ABVAKABO FNV niet zeggen over de nieuwe CAO 
VO: 
 
1. 1,2% salaris erbij verdwijnt weer door 1,4% eraf wegens afschaffing 
trekkingsrecht. 
 
2. De combinatie van het 'persoonlijk budget' voor werkdrukverlaging en de 
'seniorenregeling' levert leraren een loopbaan op met veel meer werkdruk en 
lesuren. 
 
3. Leraren jonger dan 52 lopen de huidige werkdrukvermindering tussen 52 
en 57 jaar helemaal mis en het LD-entreerecht verdwijnt als sneeuw voor de 
zon. 
 
4. De VO-raad noemt de door de traditionele bonden in het vooruitzicht 
gestelde 23 lessen puur theoretisch. De bonden gaan er gemakshalve ook 
vanuit dat een volle baan nu 24 lessen is. Door de bezuinigingen is 26/27/28 
echter geen uitzondering. 
 
5. De nieuwe seniorenregeling is geen schim van de vroegere BAPO en wordt 
in veel ruimere mate door leraren zelf betaald, nu zelfs via een nieuw soort 
deeltijdontslag. 
 
6. Het wordt moeilijker voor jonge leraren een baan te krijgen, omdat 
werkgevers door lumpsum-geldgebrek niemand voor een klein aantal lesuren 
toch voor 0.5 fte aannemen.  
 
7. Onlangs verwierp de politiek een burgerinitiatief voor kleinere klassen uit 
geldgebrek. In de nieuwe CAO VO staat nu ook geen woord meer over 
klassenverkleining. 
 
8. De deskundigheidsbevordering mag maar voor de helft door leraren zelf 
worden bepaald. Dit leidt ongetwijfeld weer tot meer verplichte studiedagen. 
 
9. De uit de gestolen week zomervakantie voortgekomen vijf dagen betaald 
verlof worden als een overwinning gepresenteerd. Leraren moeten echter 
steeds meer dagen op school zijn om les te geven of andere taken te 
verrichten in de nieuwe situatie. 
 
Help mee om deze CAO VO tegen te houden. Verspreid deze tekst via de 
postvakken van collega’s en via het mededelingenbord in uw 
personeelskamer. U kunt ook uw afkeuring laten blijken via een mail aan 
info@aob.nl , voortgezetonderwijs@cnvo.nl , info@fvov.nl of uiteraard door bij 
uw bond tegen te stemmen.  
 
http://www.lerareninactie.nl/lidworden 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lerareninactie.nl%2Flidworden&h=uAQGSJgtt&s=1

