Arbeidsvoorwaarden Voortgezet Onderwijs
Op jaarbasis wordt een bepaald aantal uren gewerkt, de normjaartaak
genoemd. Een voltijdsfunctie bedraagt 1659 uur.
Salarisgegevens sector VO 2017
(bruto-maandsalarissen in euro’s behorende bij een normbetrekking)
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De maximum toe te passen salarisschaal betreft schaal 17, met een eindsalaris van
€8343.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvangt ieder personeelslid:
 een vakantie-uitkering van 8,0% in mei over het jaarsalaris;
 een eindejaarsuitkering: 7,4% in december over het jaarsalaris;
 een compensatie inkomensgevolgen: € 31,00 bruto per maand.

Daarnaast ontvangt iedere
Directeur:
 een bindingstoelage van €242,06, elk jaar in augustus vanaf het
moment dat hij het maximum van zijn salarisschaal heeft bereikt en
voldoende heeft gefunctioneerd.
Leraar:
 een bindingstoelage van €1.459,22, elk jaar in augustus vanaf het
moment dat hij het maximum van zijn salarisschaal heeft bereikt en
voldoende heeft gefunctioneerd.
OOP’er:
 een extra nominale eindejaarsuitkering in december van € 1200,00
bruto.
 een bindingstoelage € 242,06 elk jaar in augustus vanaf het moment dat
hij het maximum van salarisschaal 9 heeft bereikt en voldoende heeft
gefunctioneerd.
De genoemde bedragen gelden voor een voltijd functie. Voor deeltijders is
het bedrag evenredig aan het aantal uren.
Deze arbeidsvoorwaarden zijn ook te vinden in de cao VO. De cao VO kent
daarnaast regelingen voor verlof, aanstelling, ontslag e.d. Ook de
functieniveaus zijn afkomstig uit de cao.
Bezoldigingsregeling bestuurders VO
Sinds 1 januari 2016 geldt voor bestuurders in het gehele onderwijs de
Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren, met daarin
bezoldigingsklassen op basis van instellingskenmerken.
Daarnaast geldt voor bestuurders in het VO een eigen cao.

