
 
 

De CAO-partijen hebben de volgende afspraken gemaakt: 
 
1. Looptijd 

Deze CAO heeft  een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. 
 

2. Inkomen -  Salarisontwikkeling  
Per 1 april 2022 worden de salarisschalen en als gevolg daarvan de individuele 
salarissen structureel met 3% verhoogd. 

3. Resultaatdeling 
Ingevolge artikel 56 bedraagt de huidige resultaatdeling bij een positief 
bedrijfsresultaat maximaal 4%.  
De resultaatdeling wordt in 2022 verhoogd tot maximaal 5%. 
 

4. Derde jaar WW 
CAO-partijen hebben in 2017 afgesproken dat werkgevers landelijke afspraken 
omtrent de uitvoering van de reparatie van duur en de opbouw van het derde jaar 
WW volgen indien en voor zover de premielast voor rekening van werknemers komt 
en werkgevers dientengevolge niet met een lastenverzwaring worden geconfronteerd. 
CAO-partijen werden middels een door werkgever met de stichting PAWW aan te 
gane overeenkomst gebonden aan de rechten en verplichtingen als opgenomen in de 
CAO PAWW. Onder handhaving van gelijke voorwaarden wordt een nieuwe 
opvolgende overeenkomst met de stichting PAWW aan gegaan.   

5. Actualisatie functiegebouw 
In 2022 wordt in samenwerking met de Human Capital Group gewerkt aan de 
actualisatie van het bestaande functiegebouw. 

 
6. Beloning 

CAO-partijen gaan in 2022 in gesprek over een passend beloningsbeleid. 
 

7.  Noodzakelijke technische en tekstuele aanpassingen als gevolg van wijzigingen in wet- 
en regelgeving 
Onder meer: Invoering Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022. 
Werknemers kunnen gebruik maken van 9 weken gedeeltelijk betaald 
ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind. UWV betaalt een uitkering 
van 70% max dagloon. 

Zodra de nieuwe cao-tekst gereed is, wordt dit op deze website gepubliceerd. 

*De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus bestaat uit:  
BCO Onderwijsadvies BV, Stichting HCO, Koepelstichting Bazalt Groep, Stichting 1801, 
Stichting RPCZ, Stichting Bazalt, de Gouwe Academie BV en CPS BV. 
Betrokken werknemersorganisaties zijn: De Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV 
Onderwijs onderdeel van CNV Connectief, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties 
(FvOv) en de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). 

 

Bij nadere vragen kunt u contact opnemen met Margriet van den Heuvel: 
helpdeskjur@onderwijsontwikkeling.nl 


