
Dreigende ontslagen door plannen kabinet  

Hoewel wij ons er niet neerleggen bij de plannen van het kabinet om 300 miljoen euro te 
bezuinigen, adviseren wij de schoolbesturen met klem om de nodige voorbereidingen te 
treffen. Want als de voorbereidingen niet tijdig getroffen worden en de voorgenomen 
bezuinigingen van dit kabinet onverhoopt doorgaan, komen schoolbesturen in tijdnood bij 
het ontslag van medewerkers. Schoolbesturen die getroffen dreigen te worden door de 
voorgenomen bezuiniging moeten  de consequenties voor de formatie doorrekenen en het 
ontslag van medewerkers voorbereiden. 

Als er onverhoopt sprake is van gedwongen ontslagen bij een werkgever binnen het primair 
onderwijs kent de CAO PO twee mogelijkheden. Een werkgever hanteert ofwel de regeling 
ontslagbeleid (artikel 10.4) ofwel de regeling werkgelegenheidsbeleid (artikel 10.2). 

Ontslagbeleid 
Bij ontslagbeleid wordt personeel ontslagen op grond van hun positie op de door de 
werkgever gehanteerde afvloeiingslijst. Voorwaarde is wel dat het betreffende personeel eerst 
tenminste één schooljaar in het risicodragend deel van de formatie (rddf) is geplaatst.  

De werkgever dient in het formatieplan vast te leggen welke functies binnen welke 
functiecategorie in het rddf geplaatst moeten worden. Het formatieplan moet worden 
vastgesteld voor 1 mei waarbij de P(G)MR instemming heeft. Daarna wordt besloten van 
welke werknemers de functie niet meer gehandhaafd kan worden.  Het besluit om de 
werknemer in het rddf te plaatsen en de bekendmaking daarvan aan betrokkene moet vóór de 
zomervakantie genomen worden. Als de werkgever dit niet tijdig doet, dan kan de werknemer 
een jaar later niet ontslagen worden. Belangrijke artikelen in de CAO PO hierover zijn artikel 
2.8, 10.4 en bijlage 8. 

Dit betekent dat indien een werkgever vanwege de bezuinigingen op passend onderwijs 
personeel moet ontslaan per 1 augustus 2012 de rddf-plaatsing moet zijn opgenomen in het 
meerjarenformatieplan dat voor 1 mei 2011 moet zijn vastgesteld. Dat betekent dat er op zeer 
korte termijn bekend moet zijn hoeveel functies c.q. personeelsleden binnen welke 
categorieën moeten afvloeien. 

We wijzen u erop dat de ambulante begeleiding bij veel schoolbesturen een taak is en geen 
functie. De AB-er heeft dan vaak de functie leraar en de taak ambulante begeleiding. Omdat 
een functie in het rddf wordt geplaatst, kan dat bij hantering van de afvloeiingslijst 
betekenen dat een leraar ontslagen wordt en een AB-er weer een lesgevende taak krijgt. 
Afwijking hiervan is alleen mogelijk in overleg met de vakbonden via Decentraal 
Georganiseerd Overleg (DGO). In hetzelfde DGO kan ook worden afgesproken om het 
zogenaamde afspiegelingsbeginsel te hanteren. Het afspiegelingsbeginsel betekent dat niet 
alleen het ‘last in-first out’ principe geldt, maar dat dit principe wordt toegepast binnen 
verschillende leeftijdscategorieën. De leeftijdsopbouw van het personeel blijft daarmee zoveel 
mogelijk gelijk aan de opbouw die er is voorafgaand aan de ontslagen.  . 

Werkgelegenheidsbeleid 
Bij werkgelegenheidsbeleid heeft het personeel een werkgelegenheidsgarantie. 
Werkgelegenheids-beleid kent geen afvloeiingsregeling. Als een werkgever van mening is dat 
die garantie niet meer geboden kan worden, dient hij met de vakcentrales een sociaal plan 
overeen te komen. Binnen de afspraken van het sociaal plan zal gedwongen ontslag moeten 
worden voorkomen. Het kader voor het sociaal plan wordt gegeven in artikel 10.3 CAO PO. 
Gedwongen ontslagen kunnen pas ingang vinden twee jaar na het sluiten van het sociaal 
plan. Bij noodsituaties kunnen van de bepalingen van artikel 10.2 van de CAO PO afgeweken 
worden, maar in overleg met de vakcentrales.  



Het werkgelegenheidsbeleid kent twee fasen, de vrijwillige en de gedwongen fase. 
Voorafgaand aan de gedwongen fase (15 maanden) wordt bepaald welke functies boventallig 
zijn en welke personeelsleden moeten worden ontslagen. Het uiteindelijke besluit zal aan de 
werknemer moeten worden bekendgemaakt. In tegenstelling tot de rddf-plaatsing gelden in 
dit geval geen strenge eisen voor het moment van bekendmaken. Formeel is er geen sprake 
van rddf-plaatsing, maar sommige juristen noemen dit wel zo. Feitelijk komt het op hetzelfde 
neer.  

Het kenmerk van werkgelegenheidsbeleid is dus dat met de vakbonden wordt onderhandeld 
en niet met de P(G)MR. Het advies is om op korte termijn inzicht te krijgen in de 
meerjarenbegroting en de meerjarenformatie en op basis daarvan met de vakbonden om de 
tafel te gaan zitten in april of mei. Op die manier kunt u vóór 1 augustus een sociaal plan 
overeenkomen. 

 

Stappenplan 

Ontslagbeleid 

1. Welke afvloeiingsregeling geldt er binnen het bevoegd gezag? 
2. Welk afvloeiingscriterium wordt er toegepast? 
3. Is er behoefte om met de vakbonden een afspraak te maken om  het 

afspiegelingsbeginsel te hanteren? 
4. Vóór 1 mei 2011 vaststelling meerjarenformatieplan, inclusief de functies die in het 

rddf geplaatst moeten worden. P(G)MR heeft instemmingsbevoegdheid. 
5. Vóór de zomervakantie 2011 moeten de betreffende werknemers op de hoogte worden 

gesteld dat hun functie in het rddf wordt geplaatst. 
6. De betreffende werknemers kunnen bezwaar c.q. beroep aantekenen tegen de rddf-

plaatsing. 
7. In het jaar van rddf-plaatsing gelden de verplichtingen en afspraken die zijn 

neergelegd in bijlage III (plaatsing in het risicodragende deel van de formatie – rddf). 
8. Eventueel ontslag kan plaatsvinden per 1 augustus 2012. De werknemer kan tegen het 

ontslagbesluit bezwaar cq beroep aantekenen. 

Werkgelegenheidsbeleid 

1. Op basis van het meerjarenformatieplan en de meerjarenbegroting in april/mei 2011 
constateert de werkgever dat hij de werkgelegenheid niet meer kan garanderen. 

2. Indien er sprake is van gedwongen ontslagen wordt er in overleg met de vakbonden 
een sociaal plan overeengekomen. Er geldt in principe een werkgelegenheidsgarantie 
van twee jaar met de mogelijkheid hier van af te wijken in overleg met de vakbonden 
indien er sprake is van een noodsituatie. 

3. De eerste fase van het sociaal plan is de zgn. vrijwillige fase waarbij op vrijwillige basis 
maatregelen genomen worden om gedwongen ontslag te voorkomen. Deze 
maatregelen kunnen voor iedere werknemer gelden. Deze fase gaat in twee jaar 
voorafgaand aan het moment van afvloeiing. 

4. In de tweede fase (uiterlijk 15 maanden voorafgaand aan afvloeiing) wordt bepaald 
welke functies c.q. werknemers met ontslag worden bedreigd en welke maatregelen 
worden genomen om gedwongen ontslag te voorkomen.  

5. Indien duidelijk wordt dat ontslag onvermijdelijk is, kan ontslag plaatsvinden per 1 
augustus 2013, tenzij met de vakbonden een andere datum wordt overeengekomen, 
als partijen van mening zijn dat er sprake is van een noodsituatie als bedoeld in 
artikel 10.2 lid 8 CAO PO en er dientengevolge een eerdere ontslagdatum kan volgen. 

 



Om de consequenties van de bezuiniging in kaart te brengen vragen wij u via dit formulier 
aan te geven hoeveel formatieplaatsen als gevolg van deze bezuiniging verloren gaan. Op die 
manier kunnen wij op landelijk niveau in kaart brengen hoeveel formatieplaatsen, en de 
daarmee gepaard gaande expertise, er verloren gaan. Wij zullen deze informatie gebruiken in 
onze lobby en terugkoppelen aan de schoolbesturen. 

Regionale bijeenkomsten  
De PO-Raad organiseert ter ondersteuning van de schoolbesturen een aantal regionale 
bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie verstrekt over de cao-afspraken 
omtrent ontslag en is er ruimte voor een goede dialoog met elkaar. Wat kunnen 
schoolbesturen van elkaar leren en wat kan de PO-Raad betekenen in de ondersteuning van 
de schoolbesturen? De regiobijeenkomsten worden gehouden op 3 maart as. te Den Bosch, 
op 8 maart te Den Haag en op 15 maart te Zwolle. De bijeenkomsten starten om 18.00 uur. U 
kunt u aanmelden via dit formulier. U ontvangt vervolgens van ons een ontvangstbevestiging 
en de adresgegevens. Wij hopen u op één van de bijeenkomsten te ontmoeten.  

http://www.poraad.nl/index.php?p=889845�
http://www.poraad.nl/index.php?p=889868�

