001454_bw_VBZ_V2:CAO

16-03-2010

15:24

Pagina 47

HOOFDSTUK 9
SCHOLING

ARTIKEL 46
SCHOLING

1 Iedere onderneming is verplicht een scholingsplan te ontwikkelen en vanaf
1 januari 2008 aan te bieden aan de werknemers. Het voor de sector ontwikkelde materiaal dient hiervan een onderdeel te vormen. Zie www.zoetwarenonline.nl
Vanuit de sector worden adviseurs ingezet om werkgevers te helpen bij het
ontwikkelen van een scholingsplan.
Verplichte scholing zal in bedrijfstijd plaatsvinden.
Bij het ontwikkelen van de scholingsplannen zal extra aandacht zijn voor specifieke doelgroepen, zoals werknemers ingeschaald in de laagste loongroepen.
Ten behoeve van inzet van adviseurs en het ontwikkelen van vervolgmodules
in het kader van het scholingstraject is afgesproken dat de heffing van 0,1%
van de loonsom zal worden gecontinueerd.
2 a Een werknemer volgt scholing (cursus, opleiding) op verzoek van de werkgever, als dit noodzakelijk is voor zijn huidig of toekomstig functioneren.
De scholingskosten (onder andere scholings-/cursusgeld, materiaalkosten,
eventuele reis- en verblijfkosten) worden vergoed door de werkgever.
b Scholing op verzoek van de werkgever zal aansluiten bij de mogelijkheden
en capaciteiten van de werknemer. Een vooropleiding(straject) kan nodig
zijn.
c Werknemer spant zich maximaal in bij het doorlopen van de scholing. Bij de
beoordeling van de resultaten zal vooral gekeken worden naar de verworven kennis gedurende de scholing. Als het een werknemer niet lukt de
scholing met goed gevolg af te ronden dienen hier geen consequenties
aan verbonden te worden, tenzij het niet afronden van de scholing verwijtbaar is aan de werknemer.
Uitzondering daarop zijn de bij wet voorgeschreven, aan de functie gebonden, certificaten.
3 Een werkgever honoreert een scholingsverzoek van een werknemer, voor
zover deze scholing noodzakelijk is voor het huidig of toekomstig functioneren van de werknemer binnen de onderneming.
4 Scholing als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel vindt zoveel mogelijk plaats
binnen het werkrooster van de werknemer. Indien de scholing als bedoeld in
lid 2 en 3 of het afleggen van een examen plaatsvindt buiten het dienstroos-

47

001454_bw_VBZ_V2:CAO

16-03-2010

15:24

Pagina 48

ter van de werknemer, wordt de daarvoor benodigde tijd gecompenseerd met
vervangende vrije tijd zonder toeslag. Het inkomen van de werknemer blijft
derhalve gelijk.
5 a Als een werknemer in het kader van een individueel loopbaantraject/persoonlijk ontwikkelingsplan een verzoek indient om scholing te mogen volgen, neemt de werkgever dit verzoek in overweging. Ingeval van
toekenning zullen afspraken gemaakt worden over de verdeling van de opleidingskosten. De werkgever motiveert een eventuele afwijzing op het
verzoek schriftelijk aan de werknemer.
b De werkgever kan met de werknemer, voor aanvang van de scholing, de
volgende terugbetalingsregeling van de scholingskosten overeenkomen:
- tijdens de scholing 100%;
- tot 1 jaar na afloop van de scholing 100%;
- tot 2 jaar na afloop van de scholing 50%.
c Van de regeling kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.
d De terugbetalingsregeling als bedoeld in dit lid is enkel van toepassing bij
beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer
of door eigen toedoen van de werknemer.
e De terugbetalingsregeling als bedoeld in dit lid kan niet overeengekomen
worden bij scholing als bedoeld in lid 2.
6 Aan de werknemer die in overleg met de werkgever een opleiding volgt en
daarvoor een (vak)examen moet afleggen, zal per kalenderjaar 1 dag vrijaf
worden gegeven om zich op het examen voor te bereiden en de benodigde
tijd voor het afleggen van het examen zelf.
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