
Pagina 1 van 1  
	  

Vragen	  en	  antwoorden	  cao	  kunsteducatie	  2019,	  versie	  1.	  
Deze	  informatie	  is	  zo	  zorgvuldig	  mogelijk	  samengesteld,	  maar	  AVV	  kan	  niet	  garanderen	  dat	  deze	  informatie	  altijd	  en	  voor	  elke	  individuele	  
situatie	  foutloos,	  volledig	  en	  actueel	  is.	  Daarom	  kunnen	  aan	  deze	  informatie	  geen	  rechten	  worden	  ontleend	  en	  aanvaardt	  AVV	  geen	  
aansprakelijkheid	  voor	  schade	  als	  gevolg	  van	  onjuistheden	  of	  onvolledigheden	  in	  de	  aangeboden	  informatie.	  	  

 
Vragen en Antwoorden voor bij het onderhandelaars-
akkoord cao Kunsteducatie 
	  

Veel gestelde vragen over de cao Kunsteducatie  
	  

• Waarom is de loopti jd van de cao maar een half jaar? 

Partijen bij de cao Kunsteducatie zijn al een tijd in gesprek met de sector Bibliotheken over 
een gezamenlijke cao. De beoogde ingangsdatum van een gezamenlijke cao is 1 juli 
2019. Omdat de cao Kunsteducatie afliep op 31 december 2018 is besloten deze met 
een half jaar te verlengen, zodat er een goede aansluiting is op de beoogde 
ingangsdatum van een nieuwe, gezamenlijk cao Kunsteducatie/Bibliotheken.  

• Waarom maar een loonsti jging van 1,5% in een half jaar, is dat niet erg 
laag? 

In de volgende gezamenlijke cao Kunsteducatie/Bibliotheken is het de bedoeling ook 
weer afspraken te maken over een goede loonontwikkeling voor medewerkers. Daarom is 
de loonstijging gedurende deze verlenging van de cao relatief bescheiden. De 
gemiddelde cao stijging in Nederland ligt op dit moment op 2,3% per jaar. Onze 
afspraak van 1,5% voor een half jaar ligt daar iets boven.  

• Wat is de sectorale ontslagcommissie kunsteducatie (SOK)? 

In oude CAO’s stond een ontslagvolgorde voor docenten in specifieke gevallen:  
a) bij autonome daling (verminderde belangstelling van cursisten) daar waar de 

leegstand zich voordoet; 
b) bij reorganisatie daar waar boventalligheid ontstaat, bijvoorbeeld in een bepaalde 

discipline.  

Door nieuwe wetgeving was deze oude ontslagvolgorde wettelijk niet meer mogelijk voor 
docenten. Volgens de wet moet de groep docenten in leeftijdscategorieën worden 
ingedeeld en vervolgens per categorie via een ‘last in first out’ systeem worden ontslagen. 
Dit kan betekenen dat een docent moet worden ontslagen die geen leegstand heeft. 
Daarom is via de CAO een eigen sectorcommissie ingesteld die de oude ontslagvolgorde 
opnieuw mogelijk maakt, omdat dit beter past bij de sector en de aard van het werk van 
docenten. Voor de duur van de CAO zal de sectorcommissie ontslagaanvragen blijven 
toetsen aan de branche-eigen afvloeiingssystematiek.   

 

	  


