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AAN Alle medewerkers van LiemersNovum  
VAN Olga Weenink, stafmedewerker personeel 
DATUM 24 januari 2020  
ONDERWERP 
 

Laatste nieuws over de cao PO 

 
Op 11 december 2019 hebben de PO-Raad en de vakbonden hun handtekeningen gezet onder het onderhan-
delaarsakkoord voor de nieuwe cao van het primair onderwijs. Dat is goed nieuws. Hieronder vind je de belang-
rijkste punten uit de nieuwe cao. 
 
Zoals je waarschijnlijk weet, lukte het de partijen in november niet om tot een akkoord te komen. Onder leiding 
van bemiddelaar Mariëtte Hamer hebben ze nu wel afspraken kunnen maken over een mooie salarisverhoging 
voor alle medewerkers en een betere waardering van directeuren en onderwijsondersteuners. 
 
Je krijgt vanaf 1 januari 2020 een structurele salarisverhoging van 4,5%. Deze zie je terug in je salaris van januari 
2020. Daarnaast krijg je eind februari een eenmalig uitkering  van 33% over het salaris van januari 2020 en een 
extra (eenmalige) uitkering van 875 euro (naar rato van de werktijdfactor en de diensttijd in januari 2020). 
 
De PO-Raad en de vakbonden zetten met dit nieuwe akkoord vervolgstappen in de vernieuwing en verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Er is een belangrijke stap gezet richting één loongebouw 
voor alle functies wat zorgt voor transparantie en vergelijkbaarheid en doorgroeimogelijkheden bevordert. De 
functiebeschrijvingen van schooldirecteuren en onderwijsondersteuners worden geactualiseerd. Het verschilt 
per persoon wat het actualiseren van deze functie betekent voor het salaris. In de cao staat dat dit uiterlijk op 1 
augustus 2020 duidelijk moet zijn. 
 
Volgens de nieuwe cao heeft elke werknemer (naar rato van de werktijdfactor) recht op een individueel profes-
sionaliseringsbudget van € 500,- per jaar en 2 uren per werkweek. Met het convenant aanpak lerarentekort in 
het funderend onderwijs is daarnaast incidenteel geld beschikbaar gekomen voor individuele scholingsrechten. 
Op basis hiervan wordt het budget voor de jaren 2020 en 2021 verhoogd met € 100,- (naar rato van de werktijd-
factor). 
 
De PO-Raad en de vakbonden weten dat deze cao de loonkloof tussen de salarissen in het primair- en voortgezet 
onderwijs niet verkleint. Daardoor heeft het ook lang geduurd voordat de partijen tot een akkoord zijn gekomen, 
maar zowel werkgevers als werknemers hebben alles op alles gezet om een redelijke salarisverhoging te kunnen 
afspreken. Met dit akkoord komt het beschikbare geld terecht waar het hoort: bij jullie, de medewerkers in het 
primair onderwijs. 
 
De partijen en hun achterban hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Op vrijdag 10 januari 2020 
tekenden de partijen het definitieve akkoord voor de cao PO 2019-2020. Deze cao loopt tot 1 november 2020.  
 
Als je nog vragen hebt over de cao en de afspraken, dan kun je contact opnemen met een van de onderwijsvak-
bonden (AOb, AVS, CNV Connectief, FvOv en FNV Onderwijs en Onderzoek). Heb je praktische vragen over jouw 
situatie dan kun je contact opnemen met je directeur.  
 
 
 


