Onderhandelingsakkoord Cao Bestuurders VO 1 juni 2018 – 1 november 2019
Op 29 november 2018 is het cao-overleg tussen VTOI-NVTK en de Onderwijsbestuurdersvereniging
Voortgezet Onderwijs (OBV) hervat nadat het overleg eind juli 2018 door de OBV was opgeschort. Na
een periode van evaluatie en reflectie is er contact geweest tussen de delegatieleiders, die tot de
conclusie zijn gekomen dat er een basis is om de gesprekken te hervatten. Op 29 november jl. heeft
in Utrecht een gesprek plaatsgevonden tussen cao- partijen. Voor de periode 2018-2019 hebben
partijen afspraken gemaakt over het salaris in 2018 en 2019, een eenmalige uitkering in 2018 en
eventuele technische aanpassingen en voor het vervolgtraject: de cao na 1 januari 2020. De looptijd
van deze cao is tot 1 november 2019.

Afspraken Cao Bestuurders VO vanaf 1 januari 2020
Het is de wens van de VTOI-NVTK om met de OBV en de BvPO (bestuurdersvereniging PO) afspraken
te maken om te komen tot een eigentijdse en toekomstbestendige cao voor bestuurders in het
funderend onderwijs (met een eigen loongebouw en losgekoppeld van de reguliere cao VO en PO).
Partijen zijn overeengekomen, dat hierover door de OBV constructief en met mandaat overleg zal
worden gevoerd met de VTOI-NVTK.

Afspraken Cao Bestuurders VO 2018-2019
1. Salarissen
Partijen hebben met betrekking tot salarisontwikkelingen de volgende afspraken gemaakt:
•
•
•

de salarissen worden met terugwerkende kracht tot 1 juni 2018 verhoogd met 2,35%, mits
de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
de salarissen worden per 1 januari 2019 met 1,4% verhoogd, mits de WNT normen OCWsectoren niet worden overschreden;
in december 2018 wordt een eenmalige uitkering van 1 procent uitbetaald conform de
berekeningswijze van de reguliere cao VO; mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden
overschreden.

2. Technische aanpassingen
Er zullen de noodzakelijke tekstuele aanpassingen in de cao worden aangebracht ter bevordering van
een eenduidige interpretatie van de cao-bepalingen.
Aldus overeengekomen te Utrecht op 3 december 2018
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