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Wat staat er in de cao?
7.1. Individueel keuzebudget (cao VO 2016-2017)
1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van vijftig
klokuren.
7.2
1. a.

De leraar heeft het recht om het basisbudget naar eigen inzicht te gebruiken voor aanpassing van de werkzaamheden, door vermindering van de
lestaak dan wel vermindering van de overige taken.

Kaders voor beleid op bestuurs- en schoolniveau
De cao-regeling heeft voor ogen gehad om ruimte te geven aan jou, als werknemer, om keuzes te maken die passen bij jouw levensfase. Scholen krijgen
daarvoor geld in de lumpsum. Op enig moment, maar in ieder geval ver vóór het
volgende schooljaar, moet duidelijk zijn welke keuzes er door jou en collega’s zijn
gemaakt. Het is daarom logisch dat er procedureafspraken worden gemaakt om
deze keuzes in beeld te krijgen. De schoolorganisatie kan zo anticiperen op de
keuzes. Zo zit er natuurlijk een verschil in of iemand ervoor kiest om één lesuur
minder te geven of om een gespaard tegoed op te nemen.
Rekenkundig
Iedere werknemer werkt 1659 uur op jaarbasis (of naar rato van de deeltijd
betrekking). De invulling van de 50 uur basisbudget moet daar dus binnenvallen.
De werkgever plant 1609 uur. De werknemer zelf 50 uur. Dit gaat niet op als de
uren gespaard worden. Dan wordt er 1659 uur gepland door de werkgever.
Aanbevelingen
Het basisbudget, het sparen van verlofuren en de inzet van deze uren is onderdeel van de gesprekscyclus. Dat betekent dat bij voortgangsgesprekken zowel als
functioneringsgesprekken deze inzet dus besproken kan worden.
Meer weten over hoe jij het basisbudget naar jouw inzicht kunt gebruiken?
Ga naar: www.aob.nl, op de pagina Cao voortgezet onderwijs (VO) vind je
onderaan bij downloads de uitgebreide informatie flyer over dit onderwerp én 
de brochure Taakbeleid.
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