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SAMENVATTING 

 
105421 - Beroep tegen beëindiging dienstverband; VO 
 
De werkgever stelt dat geen sprake is van ontslag maar van het van rechtswege eindigen van een 
verlengd tijdelijk dienstverband wegens onbevoegdheid.   
De werkgever heeft werkneemster als onbevoegde leerkracht in vaste dienst benoemd, althans hij 
heeft het vaste dienstverband waarin werkneemster was benoemd gecontinueerd en haar taken als 
groepsleerkracht opgedragen. Een dergelijke arbeidsovereenkomst is, anders dan de werkgever heeft 
aangevoerd, niet nietig. Als al juist is dat bij deze benoeming sprake is geweest van een vergissing 
aan de zijde van de werkgever, zoals de werkgever stelt, dan dient deze niet voor werkneemster 
kenbare vergissing (zij was immers al vast benoemd) voor risico van de werkgever te blijven. Achteraf 
kan daarop niet worden teruggekomen. De stellingen van de werkgever dat de arbeidsovereenkomst 
automatisch is omgezet in een tijdelijk dienstverband, vinden geen grondslag in de wet, de CAO VO of 
in de rechtspraak. Aangezien de bestreden beslissing aldus neerkomt op een ontslagbeslissing is 
geen sprake van een van een van rechtswege eindigen als bedoeld in artikel 8.a.3 lid 4 CAO VO. 
Aangezien een ontslag uit een vast dienstverband niet gebaseerd kan worden op het eindigen van 
rechtswege van een tijdelijk dienstverband, is door de werkgever in de opzegbrief geen juiste 
opzeggrond aangevoerd. Beroep gegrond. 
 

UITSPRAAK 

 
in het geding tussen: 
 
mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A 
gemachtigde: mevrouw mr. C  
 
en 
 
het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de 
werkgever 
gemachtigde: de heer mr. F  

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

Bij beroepschrift met bijlagen van 1 juni 2012, diezelfde dag ingekomen per fax en aangevuld bij 
brieven met bijlagen van 29 en 31 augustus 2012, heeft A beroep ingesteld tegen de mededeling van 
de werkgever d.d. 25 april 2012 dat het dienstverband met haar per 1 augustus 2012 van rechtswege 
eindigt op grond van artikel 8.a.3 lid 4 CAO VO. 
De werkgever heeft een verweerschrift met bijlagen ingediend, gedateerd 4 juli 2012, ingekomen op 9 
juli 2012 en aangevuld bij brieven met bijlagen van 30 augustus en 19 oktober 2012. 
De mondelinge behandeling van het beroep was aanvankelijk gepland op 6 september 2012 te 
Utrecht maar is wegens onvoorziene omstandigheden verplaatst naar 31 oktober 2012. 
A verscheen in persoon en werd bijgestaan door haar gemachtigde.  
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De werkgever werd vertegenwoordigd door de heer G, algemeen directeur H, mevrouw I, 
personeelsfunctionaris H, en de heer J, bestuurssecretaris van Stichting D, daartoe bijgestaan door de 
gemachtigde.  
Beide partijen hebben een pleitnotitie overgelegd. 

2. DE FEITEN 

A, is sinds 1 augustus 1994 in dienst van de Stichting D. Tot 13 november 1996 had A een tijdelijk 
dienstverband. Met ingang van 13 november 1996 is A benoemd in een dienstverband voor 
onbepaalde tijd, vanaf 13 november 1996 als administratief medewerker, vanaf 1 augustus 2005 als 
onderwijsassistent en vanaf 1 augustus 2007 als theorie- en praktijkinstructeur. Sinds 1 augustus 
2008 is A werkzaam als groepsleerkracht op de H in een dienstverband voor onbepaalde tijd met een 
betrekkingsomvang van 0,8 fte. Op de arbeidsverhouding is van toepassing de CAO VO.  
A is sinds 17 november 2008 arbeidsongeschikt en ontvangt thans een WGA-uitkering uitgaande van 
een arbeidsongeschiktheidpercentage van 52%.  
Bij brief van 25 april 2012 heeft de werkgever A medegedeeld dat het dienstverband met haar per 1 
augustus 2012 van rechtswege eindigt op grond van artikel 8.a.3 lid 4 CAO VO. De brief vermeldt als 
onderwerp: “Beëindiging dienstverband, tevens opzegging voor zover vereist”. 
Tegen de brief van 25 april 2012 is het beroep gericht. 

3. STANDPUNTEN VAN PARTIJEN 

A betwist dat sprake is van een van rechtswege eindigen van het dienstverband.  
Omdat A een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft, kan geen sprake van een beëindiging van 
rechtswege en betreft het een ontslag anders dan op eigen verzoek waartegen beroep openstaat bij 
de Commissie. Waarschijnlijk realiseert de werkgever zich dat ook, gezien de opzegging voor zover 
vereist en het door hem wijzen op de mogelijkheid om beroep in te stellen. A is op geen enkele wijze 
duidelijk gemaakt dat sprake zou zijn van een dienstverband voor bepaalde tijd, noch is in de 
arbeidsovereenkomst een verwijzing opgenomen dat zij niet zou beschikken over een 
onderwijsbevoegdheid. Evenmin is met A gesproken over een termijn voor en/of het tijdstip van het 
behalen van haar onderwijsbevoegdheid noch is een scholingsovereenkomst gesloten. Dat A een 
dienstverband voor onbepaalde tijd heeft, ligt derhalve in de risicosfeer van de werkgever. 
Voor zover is beoogd A te ontslaan uit een vast dienstverband, ontbreekt de opzeggingsgrond. Voorts 
stelt A dat sprake is van een opzegverbod. Zij is nog steeds arbeidsongeschikt en het UWV heeft de 
werkgever tot 29 augustus 2012 een loonsanctie opgelegd. In de UWV-beslissing van 9 augustus 
2011 wordt daarom gesteld dat A tot die tijd niet mag worden ontslagen. A heeft haar studie voor een 
Pabo-diploma vanwege haar ziekte tijdelijk stopgezet. Zij heeft haar propedeuse gehaald en moet nog 
ongeveer een half jaar studeren. De werkgever was ervan op de hoogte dat haar opleiding nooit zou 
kunnen leiden tot een bevoegdheid om in het voortgezet onderwijs les te geven, aldus A. 
 
De werkgever voert daartegen aan dat A per vergissing een benoeming voor onbepaalde tijd heeft 
gekregen. Omdat zij niet beschikt over een bevoegdheid voor het geven van voortgezet onderwijs kan 
zij niet in vaste dienst worden benoemd en uitsluitend voor bepaalde tijd in dienst zijn. Dit wordt ook 
bevestigd door eerdere uitspraken van de Commissie.  
De arbeidsovereenkomst is derhalve nietig wegens strijd met de wet en daarmee staat vast dat A 
werkzaam is geweest in een dienstverband voor bepaalde tijd. Volgens artikel 8.a.3 CAO VO eindigt 
dit tijdelijk dienstverband van rechtswege indien de onbevoegde leerkracht na maximaal vier jaar geen 
wettelijke bevoegdheid heeft behaald. Het beroep dient zodoende niet-ontvankelijk te worden 
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verklaard. Het beroep dient tevens niet-ontvankelijk verklaard te worden omdat A geen procesbelang 
meer heeft nu uit de WIA-beschikking volgt dat zij niet meer geschikt is om te werken als docent in het 
voortgezet onderwijs en D niet beschikt over docentenfuncties waarvoor een Pabo-opleiding 
toereikend is. Ook heeft zij geen inhoudelijke beroepsgronden ingediend hetgeen eveneens dient te 
leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroep. Indien het verlengd tijdelijk dienstverband toch dient te 
worden opgezegd, heeft de werkgever deze opzegging gebaseerd op het feit dat A haar 
onderwijsbevoegdheid niet heeft behaald terwijl zij daartoe wel in de gelegenheid was gesteld. Het 
opzegverbod tijdens ziekte is op grond van artikel 9.a.1 lid 4 CAO VO niet van toepassing en de 
loonsanctie van UWV dient te worden beschouwd als een verlenging van het opzegverbod. Bovendien 
heeft A zich niet tijdig beroepen op dit opzegverbod, aldus de werkgever. 

4. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE 

De bevoegdheid en de ontvankelijkheid 

De instelling is aangesloten bij deze Commissie. A stelt dat zij ontslagen is uit een vast dienstverband 
zodat het beroep is gericht tegen één van de beslissingen, genoemd in artikel 52 lid 1 WVO, en de 
Commissie bevoegd is van het beroep kennis te nemen. 
 
Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep overweegt de Commissie als volgt. 
De werkgever heeft als meest verstrekkende verweer gevoerd dat geen sprake is van ontslag maar 
van het van rechtswege eindigen van een verlengd tijdelijk dienstverband wegens onbevoegdheid, 
waartegen geen beroep open staat. 
 
Vaststaat dat A sinds 13 november 1996 werkzaam is in een dienstverband voor onbepaalde tijd en 
dat zij per 1 augustus 2008 is benoemd als groepsleerkracht in een dienstverband voor onbepaalde 
tijd. Voorts staat vast dat A niet beschikt over de benodigde onderwijsbevoegdheid om als docent te 
kunnen lesgeven in het voortgezet onderwijs. In de akte van benoeming als groepsleerkracht is niet 
vermeld dat A onbevoegd is. De Commissie constateert derhalve dat A sinds 13 november 1996 bij de 
werkgever is benoemd in een dienstverband voor onbepaalde tijd.  
Als al juist is dat bij deze benoeming sprake is geweest van een vergissing aan de zijde van de 
werkgever, zoals de werkgever stelt, dan dient deze niet voor A kenbare vergissing (zij was immers al 
vast benoemd) voor risico van de werkgever te blijven. Achteraf kan daarop niet worden 
teruggekomen.  
 

Hoewel artikel 8.a.3 lid 1 CAO VO bepaalt dat werknemers die niet beschikken over een 
onderwijsbevoegdheid in een tijdelijk dienstverband dienen te worden benoemd, staat vast dat de 
werkgever A als onbevoegde leerkracht in vaste dienst heeft benoemd, althans het vaste 
dienstverband waarin A was benoemd heeft gecontinueerd en haar taken als groepsleerkracht heeft 
opgedragen. Een dergelijke arbeidsovereenkomst is echter, anders dan de werkgever heeft 
aangevoerd, niet nietig. 
Volgens de Hoge Raad (zie LJN: BU5609 d.d. 1 juni 2012, rechtsoverweging 4.4) kan “niet langer 
worden geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat de overeenkomst tot een door de wet verboden 
prestatie verplicht, meebrengt dat zij een verboden strekking heeft en dus nietig is, ook niet als beide 
partijen zich bij het sluiten van de overeenkomst bewust waren van dat wettelijke verbod ”.  
Van zodanige bijzondere omstandigheden die in dit geval tot nietigheid zouden leiden is de 
Commissie niet gebleken. Daarbij heeft de Commissie mede acht geslagen op het feit dat het voor 
de uit te voeren werkzaamheden niet uitmaakt of iemand in een tijdelijk dan wel in een vast 
dienstverband is benoemd. Voor beide situaties geldt, dat als een leerkracht niet voldoet aan de aan 
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hem of haar te stellen eisen, de arbeidsverhouding in beginsel kan worden beëindigd.  
De Commissie merkt bovendien op dat artikel 6 van de WVO bepaalt dat hoofdstuk I en III van deze 
wet, waarin de bevoegdheidseisen zijn opgenomen (artikel 33), voorwaarden zijn voor bekostiging 
van het bijzonder onderwijs. De bevoegdheidseisen uit de wet zijn derhalve 
bekostigingsvoorwaarden waaraan de werkgever zich dient te houden, maar werken niet 
rechtstreeks door in een individuele arbeidsovereenkomst. Artikel 33 WVO bevat de vereisten om te 
kunnen worden benoemd aan een school. Daarbij wordt niets gezegd over de aard van de 
benoeming, namelijk voor bepaalde of onbepaalde tijd. Wel dient een leraar ingevolge artikel 33 lid 4 
WVO in beginsel bevoegd te zijn voor de door hem te geven vakken, maar een leraar mag onder 
bepaalde voorwaarden, gedurende ten hoogste twee jaren worden belast met werkzaamheden 
waarvoor hij niet bevoegd is. Hiermee is gegeven dat A, die al werkzaam was vanuit een vast 
dienstverband, belast kon worden met werkzaamheden als groepsleerkracht, met behoud van die 
aanstelling voor onbepaalde tijd. De stelling van de werkgever dat een werknemer die niet beschikt 
over een onderwijsbevoegdheid niet werkzaam kan zijn op basis van een dienstverband voor 
onbepaalde tijd, is derhalve onjuist en is geen argument om, nu bij de benoeming als 
groepsleerkracht een nieuwe akte van benoeming voor onbepaalde tijd is opgesteld, deze aard (voor 
onbepaalde tijd) nietig te verklaren of te negeren. 
De eerdere uitspraken en de overige jurisprudentie waarnaar de werkgever in zijn verweerschrift 
verwijst, betreffen geen vergelijkbare zaken. In deze zaken betrof het werknemers die werkzaam 
waren in een tijdelijk dienstverband en meenden aanspraak te kunnen maken op een dienstverband 
voor onbepaalde tijd.  
Naar het oordeel van de Commissie kan A aanspraak maken op de bescherming die een vast 
dienstverband met zich meebrengt. 

 

De stelling van de werkgever dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswege is, 
althans behoort te worden geconverteerd naar een verlengd tijdelijk dienstverband, althans als 
verlengd tijdelijk dienstverband dient te worden aangemerkt, vindt derhalve geen grondslag in de wet, 
de CAO VO of in de rechtspraak. Aangezien de bestreden beslissing aldus neerkomt op een 
ontslagbeslissing is geen sprake van een van een van rechtswege eindigen als bedoeld in artikel 8.a.3 
lid 4 CAO VO. 
 
De werkgever heeft voorts nog aangevoerd dat het beroep niet-ontvankelijk verklaard dient te worden 
omdat A geen procesbelang meer heeft omdat uit de WIA-beschikking volgt dat zij niet meer geschikt 
is om te werken als docent in het voortgezet onderwijs. Voorts zou A geen beroepsgronden hebben 
ingediend hetgeen volgens de werkgever eveneens zou leiden tot niet-ontvankelijkheid van het 
beroep. De Commissie kan de werkgever in beide stellingen niet volgen. A heeft terdege een rechtens 
te respecteren belang bij het onderhavige beroep, te weten het behouden van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de daaraan verbonden rechten. De beroepsgronden 
zijn reeds in het inleidend beroepschrift vermeld. Omdat het beroep tijdig is ingediend dient het 
beroep, met inachtneming van het voorgaande, ontvankelijk te worden verklaard. 
 

Het ontslag 
 
Aangezien een ontslag uit een vast dienstverband niet gebaseerd kan worden op het eindigen van 
rechtswege van een tijdelijk dienstverband, is door de werkgever in de opzegbrief geen juiste 
opzeggrond aangevoerd en dient het beroep reeds om deze gegrond verklaard te worden. De vraag is 
opgekomen of de werkgever in de opzegbrief tevens heeft beoogd het dienstverband voor onbepaalde 
tijd op te zeggen. De Commissie is van oordeel dat de brief van 25 april 2012 niet kan worden 
aangemerkt als een zodanige opzegging. Behalve de vermelding bij het onderwerk van de brief 
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“opzegging voor zover vereist” wordt het woord opzegging in de brief niet meer genoemd noch kan uit 
de bewoordingen worden opgemaakt dat sprake is van een opzegging van een dienstverband voor 
onbepaalde tijd.  
Dientengevolge zal de Commissie het beroep gegrond verklaren.  
De overige stellingen en weren kunnen hierdoor onbesproken blijven. 

5. OORDEEL 

Op grond van bovenstaande overwegingen verklaart de Commissie het beroep gegrond. 
 
Aldus gedaan te Utrecht op 13 november 2012 door mr. W.H.B. den Hartog Jager, voorzitter,  
drs. J.A.M. van Agt, mr. E.M.W.P. Hermans, mr. C.H. Kemp-Randewijk en  
mr. drs. B.H. van Velzen, leden, in aanwezigheid van mr. R.M. de Bekker, secretaris. 
 
  
           
 
mr. W.H.B. den Hartog Jager mr. R.M. de Bekker 
voorzitter secretaris 
 

 

 


