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Concept Q & A Arbeidsmarkttoelage 

 

 

 

Algemeen: 

 

De arbeidsmarkttoelage leraren VSO geldt per 1 augustus 2020. VSO-leraren die lesgebonden en/of 

behandeltaken verrichten met leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs hebben recht op 

deze arbeidsmarkttoelage en heeft als doel het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van VSO-

scholen en VSO-leraren ten opzichte van het reguliere VO.  

De toelage is gebaseerd op het bedrag dat de werkgever heeft (of had kunnen) ontvangen uit de 

betreffende bekostigingsregeling. De hoogte van de arbeidsmarkttoelage voor een voltijder per jaar 

wordt door de werkgever jaarlijks als volgt berekend: het bedrag bedoeld voor de doelgroep leraren, 

gedeeld door het totaal aantal fte leraren die lesgebonden en/of behandeltaken verrichten met 

leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het VSO bij de betreffende werkgever. 

N.a.v. de afspraken rond de arbeidsmarkttoelage bereiken ons veel vragen. In samenspraak met de 

PO-Raad, verantwoordelijk voor deze afspraken, hebben we de vragen zoveel mogelijk getracht te 

beantwoorden. Het resultaat hiervan vinden jullie hieronder in de Q & A, waarbij uiteraard de regeling 

als uitgangspunt is genomen. Er wordt dan ook met regelmaat naar de artikelen uit deze regeling 

verwezen. Het is een ‘levend’ document, dat regelmatig aangevuld kan worden. 

Deze Q & A is tot stand gekomen n.a.v. vragen van onze leden en twee sessies die hebben 

plaatsgevonden over dit onderwerp. Deze  Q en A is ook door de CAO-specialisten van de PO-raad 

bekeken en voorzien van aanvullingen.  

 

1. Hebben ook degenen die al in schaal 12 zitten en dus salaris technisch al (boven) de VO cao lijken 

te zitten, ook recht op deze regeling? 

In basis geldt deze toelage voor alle leerkrachten, ongeacht hun huidige salariëring. Nadere afspraken 

hierover zijn alleen te maken in een eventueel DGO.  

2. Kan er een overzicht komen van de verschillende salarisschalen en andere arbeidsvoorwaarden 

PO CAO t.o.v. VO CAO?  Zodat je weet waar het over gaat en wat gerepareerd dient te worden? 

Hoewel er nog meer verschillen zijn tussen PO en VO, tref je hier het verschil tussen de schalen PO en VO 

door naar de max-bedragen van de schaal te kijken.  

Max-bedrag  

L10 PO = 4113 versus LB VO = 4301 

L11 PO = 4434 versus LC VO = 5012 

L12 PO = 5070 versus LD VO = 5699 
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3. Wanneer moet ik DGO gaan voeren? Wat is mijn vrijheid om m.b.v. de bovenstaande systematiek 

wel en niet toe te kennen zonder DGO te hoeven voeren? 

Het voeren van DGO is aan de orde zodra je als organisatie af wilt wijken van de vastgestelde afspraken. 

Afwijken van de oorspronkelijke afspraken kan op het niveau van de individuele werknemer namelijk 

leiden tot het aangaan van een geschil met de werkgever. Wanneer de vakbond hierbij wordt 

ingeschakeld door de werknemer zal deze direct de discussie aangaan met de werkgever over het niet 

naleven van die oorspronkelijke afspraken. 

4. De hoogte van deze toelage is naar rato van de werktijdfactor. Hoe stel je dit vast, een keer per 

jaar? Gekoppeld aan de normjaartaak? Wat wordt hierin voorgeschreven en wat is je eigen 

ruimte? 

Je stelt die op 1 augustus van ieder jaar vast. De werktijdfactor heeft niets te maken met de 

normjaartaak. De werktijdsfactor is gedefinieerd als ‘de normbetrekking of het gedeelte daarvan 
waarvoor een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft en waarbij de uitkomst rekenkundig wordt 
afgerond op maximaal drie cijfers achter de komma’ Daarnaast dien je met het volgende 

voorgeschrevene rekening te houden: 

o de toelage wordt per maand uitgekeerd;  

o de toelage werkt niet door in de eindejaarsuitkering (art. 6.11) en vakantie-uitkering (art. 6.12) en 

uitkering levensloop (art. 8.21); 

o De werkgever geeft jaarlijks inzicht in het bedrag bedoeld in lid 1 sub a dat zij op basis van de regeling 

hebben ontvangen (of hadden kunnen ontvangen) aan de PGMR. Tevens geeft de werkgever inzicht aan 

de PGMR m.b.t. de berekeningswijze van de hoogte van de arbeidsmarkttoelage VSO bedoeld in lid 1 

conform de formule in lid 1 sub b.  

 

5. Als achteraf zou blijken dat het uitvoeren van de regeling meer gekost heeft dan begroot, mag ik 

dit dan in het volgend jaar compenseren? Mag ik een deel van de gelden als reserve opnemen om 

eventuele tegenvallers te compenseren?   

Nee dit kan in principe niet. De toelage is een vast bedrag, dat eens per jaar wordt vastgesteld op basis 
van reeds bekende gegevens die niet enorm zullen fluctueren. Leerlingenaantallen kunnen gedurende 

het jaar stijgen, maar dat betekent niet dat er ineens heel veel meer fte aan leraren bijkomt wat enorme 

kosten met zich meebrengt aan extra toelage.  

Op basis van de telsystematiek van de bekostiging per leerling op oktober t-1 krijgt een bestuur bij 
leerlingenstijging sowieso het ‘jaar erna’ meer gefinancierd. Maar bovenal, heel grote wijzigingen (plus 
of min) zouden waarschijnlijk niet te verwachten zijn en wellicht met name een gevolg van 

zwangerschap- en bevallingsverlof en ziekte- en anderszins gerelateerde vervanging zijn. Dit kan 

volgens de CAO-deskundige niet leiden tot enorme afwijkingen t.o.v. de begroting, die een gezond 

financiële instelling niet zou kunnen dragen en waarvoor een reserve noodzakelijk is.  

Mocht een instelling echter reden hebben aan te nemen dat afwijkingen groot kunnen zijn, dan zou dit in 
overleg met de PGMR wel kunnen worden uitgevoerd zoals staat voorgesteld: volgend jaar 
compenseren. Echter, denk hierbij wel goed na over de gevolgen en het signaal dat hiervan uitgaat. De 

verlofperiode van die ene collega is in dat geval nadelig voor het collectief. Hoe valt dit binnen een 

organisatie? Idem voor de reserve-optie. En wat doe je het jaar erna, wanneer door stijging van het 
aantal leerlingen, er een hoger bedrag beschikbaar is?  
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6. Er is door één van de leden, maar ook door één van de  HRM-medewerkers aangegeven dat het er 

op lijkt dat wanneer er meerdere jaren een toelage wordt toegekend, dit na een periode alsnog 

een verworven recht oplevert (ook al is het steeds tijdelijk van aard). Hoe zit dit juridisch? Is het 

echt nooit een verworven recht?  

Aangezien het een cao-afspraak is, geldt deze bovenop de geldende wet- en regelgeving. De CAO tekst 

hierin is leidend, het is dus een tijdelijke toelage. Het is verstandig om  dit te melden in een brief aan de 

betreffende medewerkers en daarin de tijdelijk aard benadrukken. 

7. Moet ik vervangers (wegens b.v. ziekte/zwangerschap) ook de toelage geven?  

 

Ja, dan moet deze toelage ook worden uitgekeerd 

 

8. Kan er een overzicht komen van de voorstellen die zijn ingediend waarover DGO gevoerd is en 

wat de uitkomst en/of status is?  

 

Dit is nu nog niet geregeld. Besturen kunnen dit met ons delen indien men dit wil. Wij zullen dit in eerste 

instantie niet publiceren maar wel ter beschikking stellen via mail indien er naar gevraagd wordt.  Indien 

er sprake zou zijn van publiceren dan wordt vooraf toestemming gevraagd.  

 

9. Wanneer moet alles rond zijn bij uitvoeren conform CAO? En wanneer moet je eventueel 

DGO voeren (salarisbetaling)?  

 

Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vindt uitbetaling plaats met terugwerkende kracht vanaf 1-8-

2020. 

 

10. Hoeveel scholen/Stichtingen willen DGO gaan voeren en waarom? En hoeveel 

scholen/Stichtingen gaan over tot het uitvoeren conform CAO? 

We zien een wisselend beeld bij een steekproef/peiling onder onze leden 

11. Wat is nu precies de rol van de GMR ?  

De werkgever geeft jaarlijks inzicht in het bedrag bedoeld in lid 1 sub a dat zij op basis van de regeling 
hebben ontvangen (of hadden kunnen ontvangen) aan de PGMR (dus niet de GMR!). Tevens geeft zij 

inzicht aan de PGMR in de berekeningswijze van de hoogte van de arbeidsmarkttoelage VSO bedoeld in 

lid 1 conform de formule in lid 1 sub b. Er is dus geen sprake van instemming indien lid 1 wordt 
uitgevoerd.  

 

12. Onze medewerkers in het vso geven les in meerdere uitstroomprofielen. Is het een idee om 

alleen de lesgebonden uren in uitstroomprofiel vervolgonderwijs mee te rekenen in de fte’s die 
wij geacht worden te hanteren (“de hoogte van deze toelage is naar rato van de 
werktijdfactor”)? Dus dat b.v. een medewerker met een werktijdfactor van 1,0 fte een 

arbeidsmarkttoelage zou ontvangen over een werktijdfactor van 0,6 indien deze alleen 

gedurende die uren werkzaam is in uitstroomprofiel vso vervolgonderwijs? 
 
Dit is zou inderdaad een idee kunnen zijn. Maar dit kun je alleen overeenkomen in DGO 



4 

 

 

13. Medewerkers die slechts één of twee uur lesgeven (bv. gym) binnen uitstroomprofiel vso 

vervolgonderwijs en hun overige lesuren in de andere uitstroomprofielen verzorgen, hebben, 

conform de voorwaarden, ook recht op de arbeidsmarkttoelage. Is dat voor de hele 
werktijdfactor of telt alleen het betreffende lesuur? 
 

Conform de regeling zou dit dan voor heel de werkfactor zijn.  
 

 
14. Docenten die voor transitie en examenvoorbereiding worden ingezet, werken ook voor vso 

uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hebben de functie van leerkracht. Hebben deze recht op 

de arbeidsmarkttoelage of zijn deze daarvan uitgesloten? Wordt dit gezien als behandeltaak? 

 
In de regeling staat dat er sprake moet zijn van lesgevende taken en/of behandeltaken. Aan de (bestuur 

of) schoolleiding om te bepalen of dit het geval is. Deze zal dit moeten kunnen toelichtingen/ 

verantwoorden indien aan de orde.  
 
 

15. Van welk bedrag is uitgegaan bij het vaststellen van het doel “deze toelage heeft als doel het 

verbeteren van de…..enz.”? Een leerkracht op onze school verdient schaal L11 conform cao po. 

In de eindschaal levert dat een hoger bedrag op dan ingeschaald worden in LB cao vo. Als we 

echter uitgaan van een gemiddeld salaris vo (LB t/m LE) is me niet duidelijk tot welke hoogte de 

toelage verstrekt moet worden. Spiegelen we ons dan aan schaal LC cao vo? En wat betekent dat 

voor medewerkers die reeds ingeschaald zijn in schaal L12 cao po?  De vraag iets anders 

geformuleerd: Betreft de arbeidsmarkttoelage (de middelen van 16,5 miljoen)  alleen het 

compenseren van het salaris of betreft het alle arbeidsvoorwaarden?  

 

De functies in L11 zijn gewaardeerd op hetzelfde niveau als functies in LC, dus niet LB. Bij vraag 2 zijn de 

max-bedragen daarbij genoemd. (afgemeten in functiezwaarte LB=L10, LC=L11, LD=L12). 

In de regeling gaat het om een toelage die beoogt het verschil in het salaris te verkleinen. Vso-leraren 

hebben wat betreft arbeidsvoorwaarden naast salaris beduidend meer lesgebonden uren, c.q. krijgen 

een kleinere opslagfactor voor lesvoorbereiding, de bindingstoelage verschilt, de functiemix is anders in 

het VO en de professionaliseringmogelijkheden zijn anders/’gunstiger. Tevens is de eindejaarsuitekring 

in het PO lager dan in het VO en kent het VO een aanzienlijke bindingstoelage welke het PO niet kent.  

 
16. Van welke bevoegdheden wordt uitgegaan? Wij hebben nl pabo-docenten die lesgeven in dit 

uitstroomprofiel. Belonen we deze anders (minder) vanuit de arbeidsmarkttoelage dan de 
tweede graads docenten die wij ook hebben? Als het gaat om het verstevigen van de 

concurrentiepositie zou dat passend zijn. Ik lees echter dat lesgeven sec voldoende is? 

 
Dat klopt; er is in de regeling geen koppeling met bevoegdheid. 
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17. De toelage wordt maandelijks uitgekeerd. Betekent dit dat maandelijks opnieuw bekeken moet 

worden wie hoeveel uur in vso uitstroomprofiel vervolgonderwijs les heeft gegeven?  Dit levert 
een administratieve druk op die in de normjaartaken niet opgenomen is. Is daar bekostiging 
voor beschikbaar? 

 

Het idee is dat jaarlijks de toelage wordt vastgesteld. Zoals en/of in combinatie met de 
jaartaakgesprekken. Er zijn nauwelijks hogere administratieve kosten te verwachten m.b.t. deze 
regeling. Deze kosten kunnen niet worden verhaald op de bekostiging uit de regeling.  In DGO kan 

uiteraard anders worden besloten, maar dan moet aannemelijk worden gemaakt dat er echt 
substantieel verhoogde kosten t.a.v. administratieve afwikkeling gemaakt worden.   

 
18. Leerlingen uit uitstroomprofiel vso vervolgonderwijs nemen, indien voor hen beter passend bij 

de ontwikkeling, op gezette tijden deel aan lessen in een ander uitstroomprofiel. Zo wordt 

maximaal tegemoet gekomen aan de leerbehoefte. Behoort de docent die deze les geeft, dan tot 

de docenten in uitstroomprofiel vervolgonderwijs en deelt deze dus mee in de 

arbeidsmarkttoelage? 
 
Deze leraren tellen mee en hebben recht op de toelage. 
 

19. Klopt het dat zodra je maar iets van doen hebt (lesgeven of begeleiding biedt) met een leerling 

of een groep leerlingen met uitstroom profiel vervolgonderwijs ook al is het maar bijvoorbeeld 

een dagdeel deze L-functionaris in aanmerking komt voor de toelage voor zijn of haar gehele 

wtf?  

Ja, Zie vraag 18  

20. PO-raad gaat met de Vakbonden in gesprek om soepel om te gaan met de regeling als 

aangetoond is dat de kloof tussen VSO en VO gedicht is en organisaties andere inzet van de 

middelen wil organiseren. Wanneer en op welke wijze worden de besturen hiervan op de hoogte 

gesteld ?  

Het hele idee dat je met deze toelage het gat tussen PO en VO zou kunnen dichten – zoals aan de orde 

was tijdens het webinar, is gebaseerd op het verkeerde uitgangspunt dat je L11 met LB in VO moet 

vergelijken. Dit is de verkeerde vergelijking. Een gesprek met vakbonden over deze kwestie is dan ook 

niet nodig. Met deze bedragen kun je niet het hele gat dichten ten aanzien van salaris en de beloning 

waar ook het verschil in eindejaarsuitkering en bindingstoelage in naar voren komt. 

 

21. Wat is die kloof in euro's ? (dan weet je tenminste wat je over hebt ? 

Zie vraag 2, maar dit gaat alleen om de salarisbedragen. Er zijn meer verschillen zoals verschil in 

eindejaarsuitkering, bindingstoelage en aantal lesgebonden uren  

 

22. Zou je deze euro's ook mogen besteden aan extra formatie inzet ?  

Nee, dit kan niet. Deze subsidie is bedoeld om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. In lid 2 sub b van de 

regeling wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘de toelage’ . Gebruik voor formatie is niet in 

overeenstemming met het subsidiedoel.  

 


