
Arbeidsovereenkomst

Verlenging mogelijk: maximale duur tot 2 jaar 

Tot maximaal 3 arbeidsovereenkomsten.
Ja

Externe (co)financiering/

postdoc/docenten/ functie 

gericht op bereiken 

kwalificatie

Verlenging mogelijk** 

Maximale duur tot 4 jaar, tot 3 arbeidsovereenkomsten 

Nee

Eerste Geldstroom?

Aangaan van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en verlengingsmogelijkheden WP*

Uitgangspunt: uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na een maximale tijdelijke duur van twee 

jaar of twee verlengingen.

Eenmalig langdurige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

Een eenmalige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die de maximale duur overschrijdt is mogelijk voor 

onbeperkte duur. Verlenging is eenmalig mogelijk voor de duur van 3 maanden.

Stroomschema verlengingsmogelijkheden

Al 2 verlengingen gehad? Geen verlenging mogelijk, tenzij onbepaalde tijd.

Nee

Ja

*  op studenten-assistenten en promovendi is de ketenbepaling niet van toepassing.

** zie voor volledige tekst bijlage L CAO NU.

Let op: tijdelijke uitbreidingen op bestaande arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde en bepaalde tijd 

kunnen alleen worden overeengekomen binnen de in artikel 2.3 en bijlage L van de CAO gegeven 

randvoorwaarden voor de maximale duur en het maximale aantal opvolgende arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd.

Ja

 



Arbeidsovereenkomst

verlenging mogelijk, maximale duur 3 jaar. 

Tot maximaal 3 arbeidsovereenkomsten

Nee

Ja

Sprake van externe tijdelijk 

(co)financiering?

Verlenging mogelijk, maximale duur 4 jaar. 

Tot maximaal 3 arbeidsovereenkomsten

Maximale duur 2 jaar.

Tot maximaal 3 

arbeidsovereenkomsten

Nee

Sprake van niet structureel 
werk, noodzakelijk voor 
bedrijfsvoering, en niet 
afgerond binnen vooraf 

bepaalde periode?

Aangaan van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en verlengingsmogelijkheden OBP

Uitgangspunt: uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na een maximale tijdelijke duur van twee 

jaar of 2 verlengingen.

Eenmalig langdurige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

Een eenmalige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die de maximale duur overschrijdt is mogelijk voor 

onbeperkte duur. Verlenging is eenmalig mogelijk voor de duur van 3 maanden.

Stroomschema verlengingsmogelijkheden

Ja

Al 2 verlengingen gehad? Geen verlenging mogelijk, tenzij onbepaalde tijd.

Nee

Ja

* zie voor volledige tekst bijlage L CAO NU

Let op: tijdelijke uitbreidingen op bestaande arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde en bepaalde tijd kunnen 

alleen worden overeengekomen binnen de in artikel 2.3 en bijlage L van de CAO gegeven randvoorwaarden 

voor de maximale duur en het maximale aantal opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.  


