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doel programma

bewustwording in de persoonlijke situatie 
met uitzicht op nieuwe perspectieven inzicht 
 in persoonlijke situatie op weg naar pensioen 
met behoud van vitaliteit.

herkennen en erkennen van de eigen 
mogelijkheden waarbij kapitaal in kennis 
en  competenties op een goede wijze wordt 
ingezet.

persoonlijke reflectie op waar sta ik in mijn 
carrière en wat kan ik nog betekenen voor de 
doelgroep directeuren na pensionering.

zicht op de mogelijkheden van de commissie 
‘Duurzaam Vitaal’.

A /

B /

C /

D /

• bewustwording
• perspectief
• vertrouwen
• verbinding
• verantwoordelijkheid
• daadkracht
• vitaliteit
• kwetsbaarheid

inhoudsopgave 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10



doel van dit document
met welke verwachtingen zit je hier?

Delen van ervaring en kennis met een andere 
collega. Vertel over je werk, 
je passie, je trots, je zorgen in het 
werk , je wensen, je mogelijkheden,
 je competenties. 

Welke wensen leven er ten aanzien van de laatste 
jaren van je werkzame periode?

A / B /

01
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Inzet duurzame inzetbaarheid (170 / 340 uur > 
bachelor verlof)

Generatiepact

Demotie

Vervroegd pensioen

A /

B /

C /

D /

mogelijkheden
	 welke	mogelijkheden	zijn	er	via	de	cao	of	regeling?

02
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file:/Users/dennis/Insync/dennis.vantwel%40cre-aid.nl/Google%20Drive%20-%20Shared%20drives/Projects%202016%20-%202020/2021/Buro%20Bombarie/Duurzaam%20Vitaal/01%20-%20Voorbereiding/03%20-%20Aanvullende%20info/pensioen%20info%20uit%20cao.docx
https://www.vfpf.nl/generatiepact
https://www.abp.nl/uw-situatie-verandert/minder-werken/
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zicht op pensioen
via	de	argumentenkaart	inzicht	krijgen	waar	sta ik en wat wil ik?

wat kan ik?

waar sta ik voor????

wat wil ik?

wie ben ik?

Netwerkactiviteiten Duurzaam VitaalA /
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https://avs.nl/netwerk/commissies/commissie-duurzaam-vitaal/
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 Ga zelf aan de slag een maak een praktische 
vertaling voor je zelf van de creatiespiraal.

wensen        verbeelden        geloven        uiten        onderzoeken        plannen        beslissen        h
andelen    
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cirkel van vitaliteit
de	zes	belangrijke	stappen	‘van	wens	naar	werkelijkheid’

perspectief 
vinden

verbinding
maken

werkend
maken

zelf-
vertrouwen 
opbouwen

bewust 
worden

verantwoordelijk-
heid nemen
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https://avs.nl/netwerk/commissies/commissie-duurzaam-vitaal/
https://decreatiespiraal.nl/boeken/de-creatiespiraal/
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Een leeftijdsbewust personeelsbeleid met oog 
voor generaties gaat uit van de mogelijkheden, 
verwachtingen en beperkingen van elke levensfase én
generatie. 

hoe sta ik als leidinggevende 
in relatie tot een PUP?

 Bekijk	hier	de	whitepaper
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https://cms.vfpf.nl/sites/default/files/2021-05/VfPf-whitepaper-generatiemanagement%20(12-4).pdf
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mijn	overstap	van	POP	
naar PUP? 

Valkuilen

Kansen

Persoonlijke ontwikkeling

Hoe	ga	ik	met	mijn	leidinggevende	
het gesprek aan over:

A /

B /

C /
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praktijkvoorbeelden	van	
collega’s	Duurzaam	Vitaal
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 Bekijk	voorbeelden	op	de	website	van	de	AVS.

https://avs.nl/netwerk/commissies/commissie-duurzaam-vitaal/
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doorkijkje	naar	
persoonlijk	leiderschap
jij	bent	de	regisseur	van	je	eigen	leven

7. Houdt de zaag scherp

Wederzijdse	afhankelijkheid

Onafhankelijkheid

Afhankelijkheid

5. eerst begrijpen,
dan begrepen 

worden

2. begin met 
een einde voor ogen1. wees proactief

6. synergie

4. denk win-win

3. 
belangrijke
zaken eerst

overwinningen
met de omgeving

overwinningen
op jezelf

De zaag scherphouden heeft 
betrekking op het onderhoud en de 
verbetering van het beste instrument 
dat je hebt: jezelf. Hierbij gaat het 
om het onderhoud op vier dimensies:

• Lichamelijke vaardigheden: 
beweging, voeding, 
stressbeheersing.

• Spirituele vaardigheden: streven 
naar duidelijke waarden, 
toewijding, studie en meditatie.

• Geestelijke vaardigheden: lezen, 
visualiseren, plannen, schrijven.

• Sociaal-emotionele 
vaardigheden: dienstbaarheid, 
empathie, synergie, innerlijke 
zekerheid. 
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wat	is	mijn	toegevoegde	
waarde voor de organisatie

Wat zijn mijn ambities en welke competenties heb ik ten 
faveure van de organisatie?
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een concreet plan richting 
opbouw naar pensioen

Deel de conceptplannen met elkaar.
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 Bekijk	het	concrete	aanbod	van	de	AVS	academie.

https://avs.nl/academie/trainingen/loopbaanbezinning-voor-uw-teams/


Bron: Tekst CAO PO 2019-2020
8A Duurzame inzetbaarheid

8A.1 Naar rato
Voor deeltijders gelden de uren als bepaald in dit hoofdstuk naar rato van de 
werktijdfactor.

8A.2 Overleg
1. Werkgever en werknemer voeren jaarlijks voorafgaand aan de zomervakantie 
overleg over de besteding van de duurzame inzetbaarheidsuren zoals bepaald in 
dit hoofdstuk. Onderwerpen van gesprek zijn in ieder geval de bestedingsdoelen, 
het tijdstip waarop de uren worden benut en de wijze waarop verantwoording over 
de uren wordt afgelegd.
2. De werknemer legt jaarlijks achteraf verantwoording af over de besteding van 
de uren.

8A.3 Basisbudget duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer
1. Iedere werknemer heeft jaarlijks het recht om 40 uur van de werktijd te 
besteden aan duurzame inzetbaarheid. 
2. Deze uren worden door de werknemer na overleg ingezet voor de volgende 
bestedingsdoelen:
• Peerreview
• Studieverlof
• Coaching
• Oriëntatie op mobiliteit
• Niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden
3. In overleg met de werkgever kan ook worden gekozen voor besteding aan 
andere doelen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid.

8A.4 Spaarmogelijkheid
1. In overleg met de werkgever kunnen uren genoemd in artikel 8A.3 maximaal 
drie jaar voor een afgesproken doel worden gespaard. Deze spaarafspraak wordt 
schriftelijk vastgelegd.
2. Indien is afgesproken dat de uren worden gespaard ten behoeve van 
studieverlof maar het dienstverband wordt op initiatief van de werkgever 
beëindigd of niet verlengd voordat deze studieverlofuren kunnen worden genoten, 
dan worden deze uren uitbetaald.

8A.5 Bijzonder budget voor starters
1. Aan startende leraren ingeschaald in schaal L10-1/L11-1/L12-1 tot en met 
L10-3/L11-3/L12-3 en de zij-instromer wordt naast de 40 uur voor duurzame 
inzetbaarheid als 87 bepaald in artikel 8A.3, een bijzonder duurzaamheidsbudget 
toegekend van 40 uur per jaar. 
2. Deze uren kunnen worden ingezet voor het verlichten van de werkdruk van deze 
werknemers.

8A.6 Bijzonder budget voor oudere werknemers
1. Iedere werknemer van 57 jaar en ouder heeft naast de 40 uur voor duurzame 
inzetbaarheid opgenomen in artikel 8A.3, jaarlijks recht op een bijzonder budget 
voor oudere werknemers van 130 uur ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. 
2. De werknemer kan de uren van het eerste lid inzetten voor de doelen genoemd 
in artikel 8A.3 alsmede voor het opnemen van verlof (sabbatical, extra zorgverlof, 
recuperatieverlof). 
3. Indien de werknemer de uren inzet voor verlof als bepaald in het tweede lid, 
betaalt de werknemer die werkzaam is in een functie met schaal 8 of lager, over 
het salaris van de uren van het bijzonder budget voor oudere werknemers een 
eigen bijdrage van 40%. De overige werknemers betalen een eigen bijdrage van 
50% over de uren van het bijzonder budget voor oudere werknemers.
4. Indien de werknemer de uren van het eerste lid inzet voor verlof, kan de 
werknemer ook de uren van artikel 8A.3 inzetten voor verlof. Over deze uren wordt 
geen eigen bijdrage berekend.
5. Het recht op dit bijzonder budget eindigt op de AOW-gerechtigde leeftijd.
6. Indien de werknemer kiest voor de inzet van de uren genoemd in het tweede lid 
en eventueel vierde lid voor verlof, kan de werknemer deze uren inzetten op een 
herkenbare wijze in dagdelen, met dien verstande dat voor de categorie OP en 
OOP met lesgebonden en/of behandeltaken de urenverdeling wordt gebaseerd 
op de verhouding lesuren, vooren nawerk, lesgebonden en/of behandeltaken en 
overige taken. 
7. Bij ziekte wordt het verlof niet opgeschort. De eigen bijdrage wordt berekend 
gedurende het eerste jaar. Na het eerste ziektejaar vervalt de eigen bijdrage. 
8. De werknemer kan de werkgever jaarlijks verzoeken met ingang van de eerste 
dag van het schooljaar de omvang van het verlof te wijzigen.
9. De werkgever verleent geen toestemming voor een wijziging van de omvang van 
het verlof indien dit leidt tot verdringing van de werkgelegenheid. 
10. Indien het recht op het aantal uren op basis van dit artikel lager is dan 45 uur, 
vervalt het recht op deze uren.88

8A.7 Spaarmogelijkheid
1. Werknemers die recht hebben op de uren genoemd in artikel 8A.6, kunnen uren 
genoemd in artikel 8A.3 en artikel 8A.6 op basis van een vooraf ingediend plan 
gedurende vijf jaar sparen.
2. Bij het opnemen van deze uren, kan de totale omvang van het verlof niet meer 
bedragen dan 340 uur per jaar.
3. Over de opgenomen uren wordt een eigen bijdrage berekend uitsluitend over de 
uren van het bijzonder budget voor oudere werknemers. Het percentage van de 
eigen bijdrage is conform het bepaalde in artikel 8A.6 lid 3.

8A.8 Overgangsregeling BAPO
1. De werknemer die op 30 september 2014 BAPO-verlof genoot, kan naast 
de duurzame inzetbaarheidsregeling zoals bepaald in artikel 8A.3 en artikel 8A.6
gebruikmaken van onderstaande overgangsregeling: a. De leeftijdscategorie 
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52 tot 56 jaar: De werknemer in de leeftijdscategorie 52 tot 56 jaar die op 30 
september 2014 BAPO-verlof geniet, behoudt gedurende maximaal vijf jaar 
recht op een aanvullend overgangsbudget van maximaal 130 uur per jaar tegen 
een eigen bijdrage van 50%. Voor werknemers in een salarisschaal 8 of lager 
geldt een eigen bijdrage van 40%. Deze werknemer kan de uren van artikel 8A.3 
lid 1 ook inzetten op de aanvullende doelen genoemd in artikel 8A.6 lid 2. Over 
deze uren wordt geen eigen bijdrage betaald. Indien niet alle uren van artikel 
8A.3 lid 1 en artikel 8A.6 lid 1 worden ingezet voor verlof, is de verhouding tussen 
verlofuren mét eigen bijdrage en zonder eigen bijdrage per 1 januari 2015 130:40 
(76,5%:23,5%). Dit overgangsrecht stopt zodra de werknemer gebruik kan maken 
van artikel 8A.6.b. De werknemer van 56 jaar: De werknemer van 56 jaar die op 
30 september 2014 BAPO-verlof geniet, heeft bij wijze van overgangsrecht al 
op 56 jarige leeftijd recht op het urenbudget bepaald in artikel 8A.6. Daarnaast 
heeft deze werknemer recht op een aanvullend overgangsbudget van maximaal 
170 uur per jaar tegen een eigen bijdrage van 50%. Voor werknemers in een 
salarisschaal 8 of lager geldt een eigen bijdrage van 40%. Zodra de werknemer 57 
jaar wordt, geldt het overgangsrecht zoals geformuleerd in artikel 8A.8 lid 1 sub 
c. Deze werknemer kan de uren van artikel 8A.3 lid 1 in afwijking van het bepaalde 
in artikel 8A.6 lid 4 ook inzetten voor verlof als nog niet alle uren van artikel 
8A.6 lid 1 als verlof zijn gebruikt. Over de voor verlof ingezette uren van artikel 
8A.3 lid 1 wordt geen eigen bijdrage betaald.89 In dat geval is de verhouding 
tussen de uren van artikel 8A.6 lid 1 en artikel 8A.3 lid 1 per 1 januari 2015 130:40 
(76,5%:23,5%). c. De leeftijdscategorie van 57 jaar en ouder: De werknemer in 
de leeftijdscategorie 57 jaar en ouder die op 30 september 2014 BAPO-verlof 
geniet, behoudt tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd het recht op een aanvullend 
overgangsbudget van maximaal 170 uur per jaar tegen een eigen bijdrage van 
50%. Voor werknemers in een salarisschaal 8 of lager geldt een eigen bijdrage 
van 40%. Deze werknemer kan de uren van artikel 8A.3 lid 1 in afwijking van het 
bepaalde in artikel 8A.6 lid 4 ook inzetten voor verlof als nog niet alle uren van 
artikel 8A.6 lid 1 als verlof worden gebruikt. Over de voor verlof ingezette uren van 
artikel 8A.3 lid 1 wordt geen eigen bijdrage betaald. In dat geval is de verhouding 
tussen de uren van artikel 8A.6 lid 1 en artikel 8A.3 lid 1 per 1 januari 2015 130:40 
(76,5%:23,5%).
2. De werknemer die op 30 september 2014 BAPO-verlof genoot, maar op deze 
datum niet van zijn volledig recht op BAPO-uren gebruik maakt, kan pas vanaf 1 
januari 2015 hetaantal uren uitbreiden tot het totaal aantal uren zoals bedoeld in 
het eerste lid. 
3. De totale omvang van het verlof op grond van het eerste en tweede lid en artikel 
8A.3 en artikel 8A.6, kan niet meer zijn dan 340 uur per jaar.
4. De werknemer wordt in staat gesteld het verlof zoals hier bedoeld, op een 
herkenbare wijze op te nemen in dagdelen met dien verstande dat voor de 
categorie OP en OOP met lesgebonden en/of behandeltaken de urenverdeling 
wordt gebaseerd op de verhouding lesuren, voor- en nawerk, lesgebonden en/of 
behandeltaken en overige taken.
5. Een op 30 september 2014 opgebouwd saldo aan gespaard BAPO-verlof wordt 

gerespecteerd. Bij opname van dit gespaarde BAPO-verlof is de eigen bijdrage 
over de gespaarde uren voor de werknemers in salarisschaal 8 of lager 25%, voor 
de overige werknemers 35%. Daarnaast kan de werknemer gebruik maken van 
artikel 8A.3, 8A.6 en 8A.8. Bij het opnemen van het gespaarde BAPO-verlof is het 
maximum van 340 uur nietvan toepassing.
6. Artikel 8A.6 lid 7 is van overeenkomstige toepassing.

8A.9 Overgangsrecht OOP arbeidstijdverkorting 60-jarigen en ouder
De werknemer die op 30 september 2014 verlof genoot op basis van artikel 6.35 uit 
de verlengde CAO 2013 heeft de keuze tussen: a. een verkorting van de dagelijkse 
werktijd met een half uur, mits hij geen bezoldigde nevenwerkzaamheden verricht 
of gaat verrichten, of b. de uren op basis de artikelen 8A.3, 8A.6 en 8A.8.90

8A.10 Overgangsrecht oud artikel 7 BAPO-regeling
1. De werknemer die is geboren op of na 1 januari 1950 maar voor 1 januari 1954 
en die zijn BAPO-verlofuren op een later tijdstip wenst op te nemen, behoudt zijn 
170 bonusuren. Hiervoor geldt dat de werknemer vóór het bereiken van het CAO 
PO/VO akkoord (15 november 2005) afspraken met de werkgever heeft gemaakt 
over de invulling van het BAPO-verlof. Over deze uren wordt een eigen bijdrage 
van 50% betaald.
2. Voor werknemers bedoeld in het eerste lid, geldt dat de bepaling in artikel 
8A.11 lid 1 tweede volzin niet van toepassing is.

8A.11 Overige bepalingen
1. Opname van verlof als bedoeld in dit hoofdstuk mag geen regeling voor 
vervroegde uittreding opleveren zoals bedoeld in de Uitvoeringsregeling 
loonbelasting 2011 (tekst 2014). In dit geval dient steeds ten minste 50% van de 
aan het verlof voorafgaande betrekkingsomvang feitelijk per week te worden 
gewerkt.
2. Alle aan het salaris gerelateerde aanspraken blijven berekend op basis van het 
salaris dat de werknemer zou hebben genoten als hij geen gebruik zou hebben 
gemaakt van verlof als bedoeld in dit hoofdstuk.

Aanvullende informatie website AVS: Duurzaam inzetbaar - Algemene Vereniging 
Schoolleiders (avs.nl)
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https://avs.nl/actueel/nieuws/duurzaam-inzetbaar/
https://avs.nl/actueel/nieuws/duurzaam-inzetbaar/


Bron: Tekst CAO PO 209-2020
6.18 Demotiebeleid 

1. Indien een werknemer na het bereiken van de leeftijd die ligt 10 jaar 
voorafgaand aan zijn pensioenrekenleeftijd bij een werkgever of een 
andere werkgever in de zin van deze cao, in het kader van leeftijdsbewust 
personeelsbeleid van de werkgever, een nieuw dienstverband aanvaardt met een 
lager salaris, spreken werkgever en werknemer, op verzoek van de werknemer, op 
grond van artikel 3.5 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP af om de 
pensioenopbouw te baseren op het salaris voorafgaand aan het aanvaarden van 
het nieuwe dienstverband. Voorgaande is niet van toepassing indien het lagere 
salaris het gevolg is van een lagere deeltijdfactor. 

2. Ingeval toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, worden de kosten van de 
pensioenpremie op de krachtens het pensioenreglement geldende wijze tussen 
werkgever en werknemer verdeeld. Van het voorgaande kan in voor de werknemer 
positieve zin worden afgeweken.
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