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WAT ZIJN DE VERSCHILLEN IN WOVO NIEUW EN OUD EN OVERGANGSRECHT 
De afgelopen week hebben wij, zowel per mail als telefonisch, verschillende vragen gekregen over de 
gewijzigde WOVO regeling (ontslagregeling Voortgezet Onderwijs) in de nieuwe CAO VO.  
 
Voor ontslaguitkeringen zijn de onderdelen: Recht, Duur en Hoogte het meest van belang. 
 
De meest gestelde vraag is:  
Welke WOVO regeling is voor een ontslagen medewerker in het bijzonder onderwijs nu het gunstigst:  
- de oude WOVO geldend tot 01-07-2016 of  
- de nieuwe WOVO Bijzonder Onderwijs of  
- de gewijzigde WOVO Openbaar Onderwijs.  
Met het gunstigst bedoelen we hier de componenten: recht, duur, hoogte uit het oogpunt van de 
werknemer die met ontslag wordt bedreigd. 
 
Interpretatie van onze kant 
Onderstaand een drietal voorbeelden bij de leeftijden 40, 50 resp. 60 jaar bij ontslag, als toelichting.  
LET OP: Deze voorbeelden zijn gemaakt op basis van onze interpretatie van de teksten van het principe-
akkoord. Sociale partners onderhandelen nog op detailniveau verder over de definitieve CAO-teksten 
wegens interpretatieverschillen daarin.  
(O.a. over de interpretatie van de AOW-leeftijd en de verschuiving “leeftijdscohorten” in de nieuwe regeling 
Openbaar Onderwijs). 
 
Voorbeeld bij 40 jaar: 
 Medewerker geboren 15-08-1976 wordt ontslagen op 01-09-2016 en is in het onderwijs werkzaam sinds 
01-08-2000 (afgerond 16 “onderwijsjaren) Leeftijd op ontslag is 40 jaar: 
 
Oude WOVO: 
1ste jaar aanvulling WW tot 78% ongemaximeerde grondslag met een aansluitende uitkering van 1 jaar.  
 
Duur: 

- WW + aanvulling van 01-09-2016 tot 01-05-2018 
- Duur aansluitende uitkering 01-05-2018 tot 01-05-2019 hoogte aansluitende uitkering 70% 

gemaximeerde grondslag. 

 
 
 
WOVO Bijzonder Onderwijs: 
1ste 6 maanden aanvulling WW tot 75% ongemaximeerde grondslag vervolgens 70% ongemaximeerde 
grondslag met een aansluitende opbouw 1 maand per dienstjaar;  bij 16 dienstjaren is dat 16 maanden. 
Mogelijk recht op transitievergoeding. 
 
Duur: 
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- WW + aanvulling van 01-09-2016 tot 01-05-2018 
- Duur aansluitende uitkering 01-05-2018 tot 01-09-2019 hoogte aansluitende uitkering 70% 

gemaximeerde grondslag.  
 

 
 
 
WOVO Openbaar Onderwijs: 
1ste 6 maanden aanvulling WW tot 75% ongemaximeerde grondslag vervolgens 70%; geen aansluitende 
uitkering door het verschuiven van de leeftijdscohorten met de AOW leeftijd. AOW leeftijd in 2016 65 jaar + 
6 maanden. Bij ontslag conform Openbaar Onderwijs recht op een aansluitende uitkering vanaf 40 jaar + 6 
maanden. Bij vaststellingsovereenkomst waarschijnlijk geen recht op transitievergoeding. 
 
Duur: 

- WW + aanvulling van 01-09-2016 tot 01-05-2018 

 
 
Conclusie voorbeeld 1: 
WOVO oud 1ste jaar hoge aanvulling aansluitend 1 jaar uitkering 
WOVO Bijzonder onderwijs lager aanvulling eerste jaar maar langere aansluitende uitkering 
WOVO Openbaar onderwijs lager aanvulling eerste jaar geen aansluitende uitkering 
In deze casus is de nieuwe regeling Bijzonder Onderwijs de gunstigste regeling voor de medewerker 
 

 Aanvullende uitkering WW-tijd Aansluitende uitkering na WW 
WOVO oud 1 jaar 78% ongemaximeerd 70% gemaximeerd 
WOVO Bijz.Onderwijs 6 maand 75% + 6 maand 70% 

ongemaximeerd 
16 maanden 70% gemaximeerd 

WOVO Openb. Onderwijs 6 maand 75% + 6 maand 70% 
ongemaximeerd 

Geen aansluitende uitkering 
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Voorbeeld bij 50 jaar: 
 Medewerker geboren 15-08-1966  wordt ontslagen op 01-09-2016 en is in het onderwijs werkzaam sinds 
01-08-1991 (25 dienstjaren) Leeftijd op ontslag is 50 jaar: 
 
WOVO Oud 
1ste jaar aanvulling WW tot 78% ongemaximeerde grondslag met een aansluitende uitkering van tot de 
eerste van de maand waarin de medewerker 63 jaar wordt. Hoogte aansluitende uitkering 70% 
gemaximeerde grondslag. Mogelijk geen recht op transitievergoeding 
 
Duur:  

- WW 01-09-2016 tot 01-02-2019 
- aansluitende uitkering 01-02-2019 tot 01-08-2029. 

 

 
 
WOVO Bijzonder Onderwijs: 
1ste 6 maanden aanvulling WW tot 75% ongemaximeerde grondslag vervolgens 70%; aansluitende uitkering 
1 maand per dienstjaar = 25 maanden. Mogelijk recht op transitievergoeding 
 
Duur:  

- WW 01-09-2016 tot 01-02-2019 
-  verlengde WW 01-02-2019 tot 01-05-2019 
-  aansluitende uitkering 01-05-2019 tot 01-06-2021. 

 
 
WOVO Openbaar Onderwijs: 
1ste 6 maanden aanvulling WW tot 75% ongemaximeerde grondslag vervolgens 70%; aansluitende uitkering 
5,5 jaar door het verschuiven van de leeftijdscohorten met de AOW leeftijd. Hoogte aansluitende uitkering 
70% gemaximeerde grondslag (max schaal 12). Mogelijk geen recht op transitievergoeding. 
 
Duur:  

- WW 01-09-2016 tot 01-02-2019 
-  verlengde WW 01-02-2019 tot 01-05-2019 
-  aansluitende uitkering 01-05-2019 tot 01-11-2024. 
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Conclusie voorbeeld 2: 
WOVO oud 1ste jaar hoge aanvulling aansluitend uitkering 63 jaar 
WOVO Bijzonder onderwijs lager aanvulling eerste jaar kortere aansluitende uitkering 
WOVO Openbaar onderwijs lager aanvulling eerste jaar kortere aansluitende uitkering 
De WOVO oud is voor deze medewerker het meest gunstig.  
 

 Aanvullende uitkering WW-tijd Aansluitende uitkering na WW 
WOVO oud 1 jaar 78% ongemaximeerd 70% gemaximeerd tot 63 jaar 
WOVO Bijz.Onderwijs 6 maand 75% + 6 maand 70% 

ongemaximeerd 
25 maanden 70% gemaximeerd 

WOVO Openb. Onderwijs 6 maand 75% + 6 maand 70% 
ongemaximeerd 

70% gemaximeerd 5,5 jaar 

 
 
Voorbeeld bij 60 jaar: 
 Medewerker geboren 15-08-1956  wordt ontslagen op 01-09-2016 en is in het onderwijs werkzaam sinds 
01-08-1981 (35 dienstjaren) Leeftijd op ontslag is 60 jaar: 
 
WOVO Oud 
1ste jaar aanvulling WW tot 78% ongemaximeerde grondslag met een aansluitende uitkering van tot de dag 
waarop de medewerker 65 jaar wordt. Hoogte aansluitende uitkering 70% gemaximeerde grondslag. 
Mogelijk geen recht op transitievergoeding 
 
Duur:  

- WW 01-09-2016 tot 01-08-2019 
-  aansluitende uitkering tot 65 jaar 01-08-2019 tot 15-08-2021. 

 
 
WOVO Bijzonder Onderwijs: 
1ste 6 maanden aanvulling WW tot 75% ongemaximeerde grondslag vervolgens 70%; aansluitende uitkering 
1 maand per dienstjaar = 35 maanden. Mogelijk recht op transitievergoeding 
 
Duur:  

- WW 01-09-2016 tot 01-08-2019 
-  verlengde WW 01-08-2019 tot 01-11-2019 
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-  aansluitende uitkering 01-11-2019 tot 01-09-2022 
-  extra aansluitende uitkering 01-09-2022 tot 15-08-2023 (67 jaar). Hoogt uitkering 130% minimum 

loon als gemaximeerde grondslag. 

 
 
WOVO Openbaar Onderwijs: 
1ste 6 maanden aanvulling WW tot 75% ongemaximeerde grondslag vervolgens 70%; aansluitende uitkering 
tot AOW gerechtigde leeftijd (begrensd op 67 jaar). Hoogte aansluitende uitkering 70% gemaximeerde 
grondslag (max schaal 12) tot 65 jaar; na 65 jaar 70% gemaximeerde grondslag. Mogelijk geen recht op 
transitievergoeding. 
 
Duur:  

- WW 01-09-2016 tot 01-08-2019 
- verlengde WW 01-08-2019 tot 01-11-2019  
- aansluitende uitkering 01-11-2019 tot 15-08-2021 
-  extra aanvullende uitkering 15-08-2021 tot 15-08-2023.  

 
 
Conclusie voorbeeld 3: 
WOVO oud 1ste jaar hoge aanvulling aansluitende uitkering tot 65 jaar 
WOVO Bijzonder onderwijs lager aanvulling eerste jaar maar aansluitende uitkering tot AOW- leeftijd 
begrensd op 67 jaar. Aanvulling tot 70% tot 01-10-2022 vervolgens max 130% minimum loon 
WOVO Openbaar onderwijs lager aanvulling eerste jaar en aansluitende uitkering tot AOW- leeftijd 
begrensd op 67 jaar. Aanvulling tot 70% tot AOW leeftijd (begrensd op 67 jaar). 
Qua duur zijn Bijzonder Onderwijs en Openbaar Onderwijs gelijk aan elkaar, maar in de regeling Bijzonder 
Onderwijs is er recht op 70% gemaximeerde grondslag tot 01-10-2022 en vervolgens 70% laatst verdiende 
loon met een maximum van 130% minimum loon. Bij Openbaar Onderwijs is er recht op 70% van de 
gemaximeerde grondslag tot de AOW-leeftijd (begrensd op 67 jaar).  
De regeling Openbaar Onderwijs is in deze casus het gunstigst voor de medewerker.  
Bij een lager inkomen kunnen de regelingen dus gelijk zijn aan elkaar. 
 
 
 
 Aanvullende uitkering 

WW-tijd 
Aansluitende uitkering 
na WW 

Extra aansluitende 
uitkering na WW 

WOVO Oud 1 jaar 78% 
ongemaximeerd 

70% gemaximeerd tot 65 
jaar 

Geen extra aansluitende 
uitkering 

WOVO Bijzonder 6 maand 75% + 6 maand 35 maanden 70% Na 01-09-2022 70% 
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Onderwijs 70% ongemaximeerd gemaximeerd gemaximeerde grondslag 
maximaal 130% minimum 
loon 

WOVO Openbaar 
Onderwijs 

6 maand 75% + 6 maand 
70% ongemaximeerd 

70% gemaximeerd tot 
AOW leeftijd (67 jaar) 

 

 
 
Disclaimer 
De uiteindelijk toekennende instantie bepaalt het recht de duur en de hoogte van de eventuele uitkering(en). 
Ondanks dat deze toelichting met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan de tekst en 
voorbeelden op generlei wijze rechten worden ontleend. Deze dienen uitsluitend ter toelichting op de pro forma 
berekeningen uit Pardon Salaris. 
 
 
 
TIP 
Als u twijfelt over welke optie het meest gunstigst is, kunt u uiteraard in Pardon Salaris alle opties 
doorrekenen op het resultaat in recht, duur en hoogte van de mogelijke uitkeringsrechten. 
 


