
Errata bij de cao po 2013 

 

Onderstaande wijzigingen worden overgenomen in de web-versies van de CAO PO 2013. 

 

Inhoudsopgave 

p. 6 Onder het kopje ‘Formatiebeleid’ 

Wordt toegevoegd: ‘2.7 Meerjarenbeleid …………………44’ 

 

p.11 

7.5a 

Waar staat: ‘aanvraag ver……………………….’ 

Komt te staan: ‘aanvraag vergoedingen………………………..’ 

 

p.14 

art. 2.8 schrappen 

toevoegen op bladzijde 15: ‘artikel 10.4 zesde lid ………………161’ 

 

p.19 

Waar staat: ‘Bijlage A2’ 

Komt te staan: ‘Bijlage A12’ 

 

Art. 1.5 lid 3 

Waar staat: ‘Artikel 1.5 lid 5’ 

Komt te staan: ‘Artikel 1.5 lid 4’ 

 

Art. 2.1 lid 6, laatste zin 

Waar staat: ‘Deze afwijking is niet mogelijk in het eerste jaar van indiensttreding bij de werkgever en 

indien dit leidt tot verdringing van de werkgelegenheid’ 

Komt te staan: ‘Deze afwijking is niet mogelijk in het eerste jaar van indiensttreding bij de werkgever 

of indien dit leidt tot verdringing van de werkgelegenheid’ 

 

Art. 3.6 lid 4 

Waar staat: ‘Indien de werkgever nalaat de in het tweede lid bedoelde beslissing tijdig te nemen …’ 

Komt te staan: ‘Indien de werkgever nalaat de in het derde lid bedoelde beslissing tijdig te nemen …’ 

 

Art. 3.18 

Waar staat: ‘schorsing als bedoeld in artikel 3.14; ‘ 

Komt te staan: ‘schorsing als bedoeld in artikel 3.14 en artikel 3.15;’ 

 

Het cijfer ‘2’ van de opsommingen moet geschrapt. Het is doorlopende tekst van sub 1. 

Waar ‘3’ staat moet ‘2’ staan. 

 

Art. 4.26 lid 4 

De tekst ‘aanstelling op basis van de brede impuls combinatiefuncties in het openbaar onderwijs’ 

hoort de titel te zijn van het volgende hoofdstukje (boven artikel 4.27 en verder. 



 

Art. 4.29 

De nummering klopt niet (1, 1, 2, 3).  

Dit moet worden 1, 2, 3, 4. 

 

Art. 6.12 lid 2 

Waar staat:  ‘… in het tweede tot en met vijfde lid …’ 

Komt te staan: ‘… in het derde tot en met zesde lid … ‘ 

 

Art. 6.28 lid 1 

Waar staat: ‘… met de volledige vervanging is belas, een salaris …’ 

Komt te staan: ‘… met de volledige vervanging is belast, een salaris … ‘ 

 

Art. 11.7a 

Waar staat: ‘… op de website van het Vervangingsfonds/Participatiefonds’ 

Komt te staan: ‘… op de website www.arbocatalogus.nl .’ 

 

Art. 12.1 lid 1 

Waar staat: ‘i    verplaatsing in het kader van …’ 

Komt te staan: ‘i    overplaatsing in het kader van …’ 

 

Toelichting op enkele artikelen 

p. 152, 2.1, zevende, achtste en negende lid: BAPO 

Waar staat: ‘… geen sprake kan zijn van meer ingeroosterde uren die worden gecompenseerd in 

verlof of meer gewerkte uren die worden uitbetaald in salaris.’ 

Komt te staan: ‘geen sprake kan zijn van meer gewerkte uren die worden uitbetaald in salaris.’ 

 

p.153 

artikel 2.8 hele tekst verplaatsen naar p. 161 en ‘artikel 2.8’ wordt ‘artikel 10.4 zesde lid’ 

 

p. 155, art. 3.26, eerste lid en 4.25 eerste lid 

Na de opsommingstekens de getallen 10 en 8 opnemen. 10 bij de eerste regel en 8 bij de tweede 

regel. 

 

p. 161, art. 10.4, zevende lid 

Waar staat: ‘zevende lid’ 

Komt te staan: ‘achtste lid’ 

 

Bijlage IC 

De titel ‘Akte van benoeming leraar in opleiding bijzonder primair onderwijs’ staat er tweemaal. Een 

keer wordt geschrapt. 

 

Bijlage III 

 

Titel 

http://www.arbocatalogus.nl/


Waar staat: ‘… behorende bij artikel 2.8 van deze cao ‘ 

Komt te staan: ‘… behorende bij artikel 10.4 zesde lid van deze cao’. 

Lid 1 

Waar staat: ‘… van de te verrichte werkzaamheden … ‘ 

Komt te staan: ‘… van de te verrichten werkzaamheden …’ 

 

Bijlage X 

Onder 2 werkingssfeer (p. 213) derde alinea, kopje 

Waar staat: ‘Overgangsregeling levensloopregeling en spaarloonregeling’ 

Komt te staan: ‘Overgangsregeling levensloopregeling’ 

 

Bijlage XI 

Onder 7, lid 3 

Waar staat: ‘Voor beide categorieën vallend onder deze overgangsbepaling geldt dat de bepaling …’ 

Komt te staan: ‘Voor werknemers bedoeld in het eerste lid, geldt dat de bepaling …’ 

 

Bijlage XII 

Toelichting op artikel 5 

Bij het laatste gedachtestreepje: ‘Duur van het gesprek’ wordt een apart gedachtestreepje. Het één 

na laatste gedachtestreepje, waar staat ‘… voordat tot benoeming of aanstelling wordt …’ 

Komt te staan: ‘… voordat tot benoeming of aanstelling wordt overgegaan. 

 

Bijlage A3,  

 

Schaal 1, regels 1 en 2 

Was 1469,40 wordt 1477,80 

Was 1477 wordt 1477,80 

 

Schaal 2, regel 1 

Was 1469,40 wordt 1477,80 

 

Schaal 3, regel 1 

Was 1469,40 wordt 1477,80 

 

Schaal 4, regel 1 

Was 1469,40 wordt 1477,80 

 

De voetnoot komt te luiden: ‘minimumloon per 1 juli 2013. Het wettelijk minimumloon wordt 

tweemaal per jaar aangepast, namelijk op 1 januari en op 1 juli van ieder jaar.’ 

 

Bijlage A4 

Instroombaan 

 

Schaal 1, regels a1, a2, 1 en 2 

Was 1469,40 wordt 1477,80 



Was 1469,40 wordt 1477,80 

Was 1469,40 wordt 1477,80 

Was 1477 wordt 1477,80 

 

Schaal 2, regel 1 

Was 1469,40 wordt 1477,80 

 

Schaal 3, regel 1 

Was 1469,40 wordt 1477,80 

 

De voetnoot komt te luiden: ‘minimumloon per 1 juli 2013. Het wettelijk minimumloon wordt 

tweemaal per jaar aangepast, namelijk op 1 januari en op 1 juli van ieder jaar.’ 

 

Bijlage A9 

P282 Tabel Situatie per 1 januari 2013 

Waar staat: ‘salarisschaal 1 t/m 5: € 68,34 (820,08 per jaar) 

Komt te staan: ‘salarisschaal 1 t/m 5: € 89,19 (1070,28 per jaar) 

Waar staat: ‘salarisschaal 6 t/m 8: € 64,59 (775,08 per jaar) 

Komt te staan: ‘salarisschaal 1 t/m 5: € 85,44 (1025,28 per jaar) 

 

Waar staat: ‘oktober     € 200,- (€ 16,67 per maand)’ 

Komt te staan: ‘oktober     € 200,- (€ 20 per maand)’ 

 

In de noot bij deze tabel staat: ‘De maandelijkse opbouw bedraagt 11 euro bij een normbetrekking.’ 

Komt te staan: ‘De maandelijkse opbouw bedraagt 20 euro bij een normbetrekking.’ 

 

Bijlage A10 

Tabel woon-werkverkeer 

Bij 15,5 – 16,4 km bij 3 dagen staat: ‘29,32’ 

Komt te staan: ’29,59’ 

 


