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Commissie van Beroep PO 
 
Commissie van Beroep PO, 25 maart 2012 (beroep tegen verlengd tijdelijk dienstverband) 
De werknemer is sinds indiensttreding werkzaam op basis van een (jaarlijks verlengde) 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, wegens het niet bezitten van de bij wet voorgeschreven 
onderwijsbevoegdheid. De werkgever heeft de laatste verlengde tijdelijke arbeidsovereenkomst 
opgezegd in het kader van een reorganisatie. De werknemer stelt in vaste dienst te zijn.   
 
Op grond van wet en cao is het uitgesloten dat een onbevoegde onderwijskracht werkzaam is op 
basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarmee staat vast dat de werknemer 
steeds werkzaam is geweest op basis van een (verlengde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.   
 
Voorts staat op grond van het met de vakorganisaties overeengekomen Sociaal Plan vast, dat alle 
tijdelijke dienstverbanden op een zo vroeg mogelijk moment doch uiterlijk per 1 augustus 2012 dienen 
te worden beëindigd. De werkgever heeft in redelijkheid tot opzegging van de arbeidsovereenkomst 
kunnen overgaan en heeft de daartoe geldende formaliteiten in acht genomen. Beroep ongegrond. 
 
 
Commissie van Beroep VO 
 
Commissie van Beroep VO, 23 maart 2012 (beroep tegen schriftelijke berisping) 
De werknemer wordt verweten dat hij disfunctioneert en hierin bewust geen verbetering brengt. Het 
complex aan feiten in onderlinge samenhang, zoals opgevoerd door de werkgever, zou plichtsverzuim 
kunnen opleveren of levert dat zelfs op. Omdat de werkgever in de bestreden beslissing geen 
onderscheid heeft gemaakt in de benoeming van deze feiten in voornoemde zin en hij niet 
onderbouwd heeft aangegeven op welke gronden sprake zou zijn van verwijtbaar tekort schieten van 
de werknemer en dit heeft vermengd met feiten die duiden op disfunctioneren van de werknemer dat 
hem niet te verwijten valt, is in onvoldoende mate kenbaar wat de precieze grondslag van het 
eventueel plichtsverzuim feitelijk inhoudt. Vanwege dit gebrek in de onderbouwing van de bestreden 
beslissing is een beoordeling van de vraag of de genomen maatregel in juiste proportie tot het 
gepleegde verzuim staat in onvoldoende mate mogelijk, zodat de bestreden beslissing om deze reden 
niet in stand kan blijven. Het beroep is gegrond. 
 
Commissie van Beroep VO, 7 maart 2012 (verzet tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring) 
De werkneemster heeft beroep ingesteld tegen de mededeling van haar rector inhoudende dat zij in 
het schooljaar 2011/2012 volledig in het tweedegraads gebied werkzaam zal zijn. Zij heeft daarbij 
gesteld dat deze beslissing inhoudt het direct of indirect onthouden van promotie.  
De Voorzitter van de Commissie van Beroep VO heeft dit beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. 
In verzet wordt geoordeeld dat als gevolg van het convenant leerkracht van 1 juli 2008 en de daarin 
opgenomen beleidsafspraken ten aanzien van de zogeheten functiemix er thans weer promotiecriteria 
zijn op grond waarvan een werknemer in aanmerking kan komen voor benoeming in een hogere 
docentenfunctie. Nu de beroepsgrond in de wet en cao is blijven staan, geldt dat onder promotie dient 
te worden verstaan de overgang in het kader van de functiemix naar een (docenten)functie met een 
hogere salarisschaal. Het niet inwilligen van een verzoek van een werknemer om lessen te krijgen in 
het bovenbouwgebied teneinde te kunnen voldoen aan de voorwaarden om voor een hogere 
docentenfunctie in aanmerking te komen, wordt, in dit licht bezien, aangemerkt als het indirect 
onthouden van promotie. Het beroep tegen deze beslissing is derhalve ontvankelijk. Verzet gegrond.  
 
 
Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen 
 
Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen PO, 13 maart 2012 (bezwaar tegen 
ontslag uit ID-betrekking) 
Bezwaren tegen besluit van de werkgever d.d. 7 november 2011 om de aanstelling wegens opheffing 
van de betrekking te beëindigen per 1 augustus 2012 omdat de subsidiëring van ID-banen werd 
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beëindigd. Indien de werkgever ten gevolge van de noodzaak tot bezuinigen genoodzaakt is 
personeel te ontslaan, is artikel 4.7 onder d CAO PO de toepasselijke ontslaggrond.   
Het is aannemelijk dat de werkgever een aanmerkelijk financieel risico loopt, hetgeen met het oog op 
de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de continuïteit van de hele stichting niet van hem kan 
worden verwacht.  
 
De CAO PO bepaalt dat ontslag in verband met opheffing van de betrekking niet eerder kan worden 
verleend dan nadat de functie van de werknemer gedurende een heel schooljaar is geplaatst in het 
rddf. De functie is niet voor 1 augustus 2011 in het rddf geplaatst zodat de beëindiging van de 
aanstelling heeft plaatsgevonden in strijd met de CAO. De werkgever merkt het beëindigen van de ID-
regeling aan als overmacht, nu het besluit pas kort voor de zomervakantie is bekendgemaakt. Voor 
zover het beroep op overmacht is gebaseerd op de systematiek van de cao-regeling, moet dat beroep 
worden verworpen omdat dat een rechtstreeks uitvloeisel is van de regeling zelf. In beginsel kan niet 
worden aanvaard dat die bepaling terzijde kan worden gesteld op grond van redenen die bij de 
totstandkoming van die bepaling waren te voorzien.  
 
De Commissie adviseert het bevoegd gezag het bezwaar gegrond te verklaren wegens strijd van het 
bestreden besluit met de cao-bepalingen omtrent rddf-plaatsing en het ontslagbesluit te herroepen. 
 
 
Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering 
 
Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering VO, 12 maart 2012 (bezwaar tegen 
waardering als docent LB, schaal 10) 
Bezwaarde heeft zijn stellingen over onderwijsontwikkeling, coördinatorschap en een 
internationaliseringsproject nauwelijks nader onderbouwd. Hij had er bijvoorbeeld op kunnen wijzen 
binnen welke onderwijskaders of ontwikkeluitgangspunten de door hem geclaimde ontwikkelingen zijn 
uitgevoerd. Door het ontbreken van een voldoende onderbouwing is voor de Commissie onvoldoende 
aannemelijk geworden dat de werkzaamheden van bezwaarde zich in de relevante periode op een 
ander niveau dan dat van een docent LB bevonden. Bezwaar ongegrond. 
 
 
Raad van State 
 
Raad van State, 28 maart 2012, LJN: BW0140 (beroep tegen afwijzing van het verzoek tot het 
ten laste van het Participatiefonds brengen van uitkeringskosten wegens summiere invulling 
van de inspanningsverplichting outplacement, PO) 
Schoolbestuur heeft een (ex-)werknemer een outplacementtraject aangeboden als onderdeel van een 
ontslagprocedure. Dit betreft een inspanningsverplichting die benodigd is om een succesvolle 
instroomtoets te doen bij het Participatiefonds. De invulling van dat outplacementtraject werd echter 
als niet afdoende beschouwd door het Participatiefonds, als gevolg waarvan zij het 
vergoedingsverzoek afwees. Gelet op artikel 1, onder 27, van het Reglement van het Participatiefonds 
behelst outplacement een brede oriëntatie op de arbeidsmarkt en een wezenlijke financiële 
inspanning van de werkgever. Uit het aangeboden traject blijkt weliswaar dat de nadruk bij de 
sollicitatiebegeleiding ligt op het vinden van passende vacatures en het solliciteren daarop, maar niet 
dat een brede oriëntatie op de arbeidsmarkt zou plaatsvinden of voor betrokkene actief zou worden 
gezocht naar vacatures. Beroep op de afwijzing acht de raad ongegrond. 
 
 
Centrale Raad van Beroep 
 
Centrale Raad van Beroep, 29 maart 2012, LJN: BW0305 (Afwijzing verzoek om het ontbreken 
van de voortzetting van de pensioenopbouw met terugwerkende kracht ongedaan te maken, 
PO) 
Afwijzing verzoek om het ontbreken van de voortzetting van de pensioenopbouw met terugwerkende 
kracht ongedaan te maken. De tekst van de afspraken biedt geen enkel aanknopingspunt voor 
appellantes stelling dat het college (en zijn rechtsopvolgers) zich heeft (hebben) verplicht een 
voorziening te bieden die appellante een opbouw van pensioen garandeert als ware zij in januari 2001 
niet ontslagen. Ook blijkt niet van de bedoeling van beide partijen om de door appellante gewenste 
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(voorziening betreffende) pensioenopbouw te realiseren. Afwijzing verzoek tot het het ongedaan 
maken van het in mindering brengen op de aanvullende uitkering van een door appellante ontvangen 
IPAPuitkering. Voor zover het gaat om de periode voorafgaande aan de datum waarop appellante 
haar verzoek heeft gedaan, is van doorslaggevende betekenis dat appellante geen nieuw gebleken 
feiten of veranderde omstandigheden heeft aangevoerd. Het bestreden besluit houdt daarom in 
zoverre in rechte stand. Voor zover het gaat om de periode na de datum waarop appellante haar 
verzoek heeft gedaan zijn er onvoldoende aanknopingspunten voor het standpunt van de stichting dat 
partijen de bedoeling hebben gehad ook de IPAPuitkering in aanmerking te nemen voor het in 
mindering brengen op de aanvullende uitkering. Vernietiging aangevallen uitspraak in zoverre en 
vernietiging aangevallen uitspraak in zoverre. De stichting krijgt de opdracht een nieuwe beslissing op 
bezwaar te nemen met inachtneming van deze uitspraak. 
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Rechtbank 
 
Rechtbank Alkmaar (kort geding), 22 maart 2012, LJN: BV9670 (vordering tot betaling 
huisvesting, VO) 
Een schoolbestuur (VSO) heeft op 15 november 2010 een nevenvestiging van één van haar scholen 
betrokken. Op basis van een overeenkomst tussen gemeente en het schoolbestuur zou de gemeente 
(ook geldelijk) bijdragen in de onderwijshuisvesting van de nevenvestiging op basis van de 
ingeschreven leerlingen. De gemeente weigerde echter hierin bij te dragen. Vanuit het 
Gemeentefonds waren deze leerlingen (nog) niet meegeteld en als gevolg daarvan ontving de 
gemeente (zelf) geen geld voor onderwijshuisvesting voor die leerlingen. Zij voelde zich dan ook niet 
geroepen hierin zelf te voorzien. De Voorzieningenrechter heeft de gemeente veroordeeld tot het 
betalen van de gelden voor onderwijshuisvesting vanaf de start van de nevenvestiging. De 
overeenkomst strekte namelijk tot betaling van onderwijshuisvesting op basis van ingeschreven 
leerlingen en de gemeente had uit de strekking van de overeenkomst moeten begrijpen dat zij ook in 
dit geval diende te betalen overeenkomstig de afspraken. 
 
Rechtbank Dordrecht, 1 maart 2012, LJN: BV7937 (Nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 
104 weken) 
Loonvordering ex artikel 7:629 BW. De kantonrechter is voorshands van oordeel dat sprake is van een 
nieuw ziektegeval en dus is er voor de werkgever opnieuw een loondoorbetalingsplicht van 104 
weken. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met werknemer opgezegd nadat het UWV een 
ontslagvergunning had verleend. Nu sprake is van een nieuw ziektegeval, die thans nog voortduurt, 
geldt het opzegverbod tijdens ziekte ex artikel 7:670 lid 1 BW. Het door werkgever gegeven ontslag is 
dan ook nietig. De arbeidsovereenkomst duurt thans voort. Werkgever is dan ook tot loondoorbetaling 
aan werknemer verplicht. 
 
 
 
Bronnen: 
www.rechtspraak.nl 
www.onderwijsgeschillen.nl 
 

 


