Onderhandelaarsakkoord
Cao Voortgezet Onderwijs 2021
In september zijn sociale partners in het voortgezet onderwijs het zogenaamde
‘Flankerend traject’ gestart. In dit traject wordt een aantal hardnekkige vraagstukken dat
de cao-tafel al jarenlang domineert op een andere en intensieve wijze met elkaar
aangepakt, door middel van directe betrokkenheid van professionals uit het
onderwijsveld. Zo’n 60 leraren, OOP-ers, schoolleiders en bestuurders zijn onlangs aan
de slag gegaan met de thema’s moderne arbeidsverhoudingen, werkdruk en taakbeleid.
Aan het einde van dit jaar worden hiervan de eerste resultaten verwacht.
Tegelijkertijd realiseren sociale partners zich dat het zonder extra middelen niet mogelijk
is om bepaalde problemen op te lossen. In afwachting van een nieuw kabinet en de
plannen voor het voortgezet onderwijs, wordt de politiek dan ook aan alle kanten
opgeroepen tot het doen van investeringen. Met name extra middelen voor
werkdrukvermindering hebben hierin prioriteit. Vermindering van de werkdruk is
essentieel om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en daarom zetten partijen de
lobby voor investeringen krachtig voort.
In het licht van bovenstaande ontwikkelingen hebben sociale partners ervoor gekozen om
voor 2021 alleen loonafspraken te maken. Hierbij wordt de ruimte die beschikbaar is voor
arbeidsvoorwaarden ingezet voor het verbeteren van de lonen.

Afspraken CAO VO 2021
1. Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
2. Loon
Met betrekking tot de loonontwikkeling zijn de volgende afspraken gemaakt:
• De salarissen en salarisschalen worden per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met
1,5%;
• De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 8 procent naar 8,33% en
bereikt daarmee een volledige 13e maand;
• In november (of zo spoedig mogelijk daarna) wordt een eenmalige bruto-uitkering
toegekend van € 800. Deze uitkering is pensioengevend. Parttimers ontvangen de
eenmalige uitkering naar rato van de betrekkingsomvang.
3. Overige bepalingen
Sociale partners zullen nagaan of er technische en juridische aanpassingen
mogelijk/noodzakelijk zijn om de cao-tekst te verduidelijken en/of te laten aansluiten bij
gewijzigde wet- en regelgeving.
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Aldus overeengekomen te Utrecht op 14 oktober 2021
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