
 

 

Errata CAO VO 2007 – 2008  
1 juni 2008  
 
Ondanks alle zorgvuldigheid die door partijen is betracht bij het opstellen van de cao teksten zijn toch 
enige fouten geconstateerd. Onderstaand staan de errata vermeld.  
 
Inhoudsopgave:  
9.12 spaarverlof  tussenvoegen 
 
Artikel 4.a.1. lid 3 c moet zijn: 
de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt een en ander met ingang van de eerste dag van de 
maand volgend op die waarin voornoemde leeftijd is bereikt, met dien verstande dat de werkgever in 
overleg met de werknemer deze ontslagdatum telken male met een jaar kan opschorten, 
 
Artikel 4.a.5 lid e en 4.b.3 lid f 
Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid moet zijn ZAVO 
 
Artikel 5.1.a lid 2 en lid 3 
Betrokkene moet zijn werknemer 
 
Artikel 6.1 en verder 
Bijlage nummering A1 t/m A4 wijzigen in bijlage nummering 12 A1 t/m 12 A4.  
 
Artikel 7.2. 
Verwijzing naar wet studiefinanciering is onjuist. 
 
 
Artikel 15.5 Behoud terugwerkende kracht invoering FUWA-VO 2002 
Tekst wordt als volgt gewijzigd:  
 
Indien de functie van een werknemer op 1 augustus 2005 nog niet beschreven en gewaardeerd is 
volgens FUWA-VO of indien er nog bezwaar-of beroepsmogelijkheden openstaan, vindt 
inschaling van de werknemer die op basis van FUWA-VO na genoemde datum in een hogere 
functie wordt geplaatst dan hij daarvoor had, plaats met terugwerkende kracht tot 1 augustus 
2003 tenzij met centrales een eerder tijdstip is afgesproken. 
 
In afwijking van het gestelde in de eerste zin geldt voor de werknemer in dienst van een zelfstandige 
school voor praktijkonderwijs:  
Indien de functie van een werknemer op 1 augustus 2006 nog niet beschreven en gewaardeerd is 
volgens FUWA-VO of indien er nog bezwaar-of beroepsmogelijkheden openstaan, vindt 
inschaling van de werknemer die op basis van FUWA-VO na genoemde datum in een hogere 
functie wordt geplaatst dan hij daarvoor had, plaats met terugwerkende kracht tot 1 augustus 
2006.  
 
Bijlage 12 A3  
Schaal 3 1702 moet zijn 1802 
Schaal 7 2123 moet zijn 2223   
Schaal 12 2924 moet zijn 2994 
 
Bijlage 12 A4  
In verband met de wettelijke verhoging van het minimumloon per 1 juli 2008 treed er een wijziging op 
bij de instroomfunctie schaal 1.  
AT-1 1317,00 wordt  1356,60 
AT-2 1348  wordt  1371,30  
 
 
 
 


