
cao - artikelen WOVO / WOPO. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

WOVO 

bijlage 10.b “Bijzonder onderwijs”, als genoemd in de cao vo, 

onder E bij “slotbepalingen” lid 2 van de overgangsbepaling WOVO 2016  

d. De werknemer die met zijn werkgever een vaststellingsovereenkomst sluit ter 

beëindiging van het dienstverband en uit dienst treedt per een datum gelegen 

in de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2021, heeft het recht in plaats 

van op deze regeling een beroep te doen op de Wovo voor het openbaar 

onderwijs. Als de werknemer aan de werkgever kenbaar maakt dat hij 

gebruik wil maken van deze mogelijkheid, zal de werkgever meewerken aan 

het tot stand komen van de vaststellingsovereenkomst, tenzij: 

i het ontslag het eenzijdig initiatief van de werknemer is, of 

ii de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt om een dringende reden als 

bedoeld in artikel 7:677 BW, of 

iii de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst 

verzoekt op grond van artikel 7:669 lid 3 onder e BW. 

De werkgever is hierbij niet verplicht akkoord te gaan met een 

ontslagvergoeding voor de werknemer. 

WOPO 

artikel 20 overgangsbepaling Wopo 2016 , zoals genoemd in de Bijlage XVI 

WOPO onder A. Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs voor het 

bijzonder onderwijs (Wopo-bijzonder) 2016 van de cao po, luidt: 

7. De werknemer die met zijn werkgever een vaststellingsovereenkomst sluit ter 

beëindiging van het dienstverband en uit dienst treedt per een datum gelegen in de 

periode 1 juli 2016 tot en met 31 augustus 2018, kan in plaats van deze regeling een 

beroep doen op de Wopo voor het openbaar onderwijs. Als de werknemer aan de  

werkgever kenbaar maakt dat hij gebruik wil maken van deze mogelijkheid, zal de 

werkgever meewerken aan het tot stand komen van de vaststellingsovereenkomst, tenzij: 

a. het ontslag het eenzijdig initiatief van de werknemer is, of 

b. de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt om een dringende reden zoals bedoeld 

in artikel 7:677 BW, of 

c. de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt 

op grond van artikel 7: 669 lid 3 onder e BW. 

De werkgever is hierbij niet verplicht akkoord te gaan met een ontslagvergoeding voor de 

werknemer. Een transitievergoeding als bedoeld in artikel 7:673 BW is bij een ontslag via 

een vaststellingsovereenkomst niet verschuldigd, tenzij partijen dit zijn 

overeengekomen. 

 


