Meer loon voor het hbo!

Het is prachtig dat we voor het aflopen van de cao een nieuwe cao hbo hebben
met een loonsverhoging van in totaal 4,9%. De cao heeft een looptijd van 2 jaar
en duurt dus tot 1 april 2020. Naast de loonverhoging van 2,5% per 1 september
van dit jaar en de verhoging met 2,4% per 1 april 2019 is er een eenmalige uitkering
van €400,- in juni 2018 en een eenmalige uitkering van €400,- in juni 2019. Een
verhoging van zo’n 2,5% leidt bij een gemiddeld lerarensalaris tot een verhoging
van het salaris met meer dan €100,- per maand.
Naast afspraken over het salaris zijn er afspraken gemaakt om te komen tot een
verlaging van de werkdruk en het aantal flexibele contracten terug te dringen.
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Dit kan via www.aob.nl/lidworden.
De eerste drie maanden zijn gratis.

Eerst kennismaken

Ontvang gratis drie maanden
het Onderwijsblad via
www.aob.nl/kennismaken
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Ontdek ook wat de grootste
onderwijsbond voor jou kan
betekenen. Met jouw steun staan
we sterker en je hebt gelijk een
rechtsbijstandverzekering voor werk
en inkomen.
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invloed bij de onderhandelingen.

We komen op voor de belangen van
iedereen die in het onderwijs werkt.
Dit alles met maar één doel: dat jij
goed je werk kunt blijven doen.
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Dankzij de vele collega’s die lid zijn
van de AOb is deze cao tot stand
gekomen. Meer leden betekent meer
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