
 

 

Toelichting op wijzigingen tekst Cao Bestuurders PO 2018-2019 
 
Hierbij informeren wij u dat er wijzigingen zijn aangebracht in de tekst van de Cao Bestuurders PO 
2018-2019, te vinden op https://vtoi-nvtk.nl/actueel/gewijzigde-tekst-cao-bestuurders-po-2018-
2019.  
VTOI-NVTK en BvPO (cao-partijen) hebben een verzoek ingediend om de Cao Bestuurders PO 2018-
2019 algemeen verbindend te verklaren (avv). De Directie Uitvoeringstaken 
Arbeidsvoorwaardenwetgeving (SZW) heeft cao-partijen vervolgens verzocht om de cao tekst te 
herschrijven, zodanig dat alle onderdelen die betrekking hebben op aanstellingen in het openbaar 
onderwijs buiten het avv-verzoek gehouden kunnen worden door middel van renvooi. Cao-partijen 
hebben gemeend bij het voldoen aan dit verzoek ook enkele andere tekstuele/technische 
aanpassingen in de cao tekst te moeten aanbrengen, om onduidelijkheden weg te nemen. In de 
afgelopen periode is gebleken dat aan bepaalde bepalingen van de cao - in onderlinge samenhang - 
weleens een uitleg wordt gegeven die niet strookt met de bedoeling van cao-partijen. 
De herschrijvingen/technische aanpassingen hebben betrekking op de bepalingen in het hierna 
opgenomen overzicht. 
 
 Cao Bestuurders PO 2018-2019  
1) Artikel 1.1 Begripsbepalingen/Dienstverband: tekstuele aanpassingen 
2) Artikel 1.1 Begripsbepalingen/Primair 

Onderwijs en artikel 1.3 lid 1: 
toegevoegd het woord “in” vóór “artikel 68” 

3) Artikel 1.3 lid 4 nieuw (lid 5 oud) “vierde” gewijzigd in “derde” lid 
4) Artikel 1.3 lid 2: verplaatst. Is nieuw artikel 1.4 
5) Artikel 2.1 lid 2: Toegevoegd ter verduidelijking: “Een vierde 

dienstverband voor bepaalde tijd geldt van 
rechtswege als aangegaan voor onbepaalde 
tijd. Dit betreft - met gebruikmaking van 
artikel 7:668a lid 7 BW - een afwijking van de 
termijn als bedoeld in artikel 7:668a lid 1 sub 
a BW tot een maximale termijn van 12 jaar.” 

6) Artikel 2.3 lid 1: Toegevoegd: “, conform artikel 2.1” 
7) Artikel 2.3 lid 3: Is komen te vervallen. Vernummering  
8) Artikel 2.3 lid 4 nieuw (lid 5 oud:) “werknemer” vervangen voor “de 

bestuurder” 
9) Artikel 2.3 lid 5 nieuw (lid 6 oud): Lid 5 gewijzigd in lid 4 
10) Artikel 2.4 lid 1: Toegevoegd: “voor zover in deze cao niet 

anders is bepaald” 
11) Artikel 2.5 lid 1: Zinsnede “(bijzonder onderwijs) of het 

verlenen van ontslag (openbaar onderwijs)” 
is geschrapt 

12) Artikel 6 lid 2: Geschrapt: “zoals in 2018 vastgesteld door 
de algemene vergadering BvPO” 

13) Artikel 10: Gesplitst in artikel 10.1 en 10.2 
   
 Toelichting op:  
14) Artikel 2.1: Eerste zin aangevuld met: “gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid die artikel 7:668a BW 
biedt en”. 
Toegevoegd als laatste zin: “Dit betekent dat 
de duur van de achtereenvolgende 
dienstverbanden maximaal 12 jaar mag 
bedragen. 
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