
Taakbeleid is nog nooit zó simpel geweest!
Cupella heeft een mooi en eenvoudig programma voor taakbeleid:

• Het programma berekent automatisch hoeveel taakuren iemand nog heeft
• Taken kunnen zeer eenvoudig aan medewerkers worden toegekend
• Het scherm toont altijd een actueel overzicht van uren en taken
• U kunt duidelijke overzichten afdrukken; ook om aan uw medewerkers uit te delen
• Het programma staat op internet:
     • Het maakt niet uit achter welke PC u zit: u kunt het overal gebruiken
     • Wilt u thuis nog even verder? Geen probleem. U hoeft geen bestanden mee te nemen
• Het programma en uw gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord

Kijk voor een korte diapresentatie op www.taakbeleid.nl

Prijs
• Jaarlijkse licentiekosten:     € 85,-
• Eenmalige opstartkosten:   € 65,-

Wilt u ons programma gratis proberen? Ga dan naar www.taakbeleid.nl!

Cupella
v. Randwijcklaan 104
3815 MT  Amersfoort
Tel: 033 - 47.66.211

30 dagen gratis proberen!

voor het vo: www.jaartaak.nl

�8 over onderwijs

Ontnemen taak coördinator 
gerechtvaardigd

Gelijk en ongelijk

De casus
Een docent aan een school voor het openbaar 
voortgezet onderwijs is sinds het schooljaar 
1999/�000 belast met de taak van coördinatie 
vmbo. De schoolleiding heeft de docent in mei 
�00� schriftelijk meegedeeld dat deze taak van 
coördinator niet langer meer aan de docent wordt 
toegedeeld vanwege de ontstane onwerkbare 
situatie tussen de docent en de locatiedirecteur en 
vanwege de eerdere botsingen van de docent met 
de directie en conflicten met collega’s.

Het geschil
De docent is het met het niet meer toedelen van 
de taak niet eens en gaat daartegen in bezwaar 
en later in beroep bij de rechtbank. Uiteindelijk  
is de zaak door de Centrale Raad van Beroep 
behandeld, die op �� februari �006 uitspraak 
heeft gedaan. Het schoolbestuur werd in de  
procedures bijgestaan door VOS/ABB.

De docent is van mening dat ‘het coördinator-
schap’ geen taak is, maar een functie. Het niet 
meer toedelen van ‘het coördinatorschap’ zou een 
ongeoorloofde verandering van functie inhouden, 
aldus de docent. Tevens blijkt volgens de docent 
niet uit de stukken dat er problemen zouden zijn 
in de communicatie en dat de werkrelatie met de 
locatie-directeur onwerkbaar zou zijn.

De uitspraak
De Centrale Raad stelt allereerst vast dat de wettelijke grond-
slag van het niet meer toedelen van de taak coördinator 
gelegen is in artikel �� lid 8 van de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs. Op grond van dat artikel stelt het bevoegd gezag 
jaarlijks het beleid vast met betrekking tot de formatie 
van de verschillende categorieën personeel en bepaalt het 
bevoegd gezag tegelijkertijd zoveel mogelijk de functies en 
taken van het personeel.

Vervolgens overweegt de Centrale Raad dat het coördinator-
schap op deze school voor voortgezet onderwijs niet kan 
worden aangemerkt als een functie. Dit blijkt uit de akte van 
aanstelling, waarin de functie van docent genoemd staat, 
alsmede uit het op de school gehanteerde beleidsplan waarin 
staat dat het coördinatorschap de eerste drie jaar wordt 
beschouwd als taak van een docent.
De Centrale Raad is tevens van oordeel dat op grond van  

de gedingstukken genoegzaam kan worden vastgesteld  
dat er rond de persoon van de docent sprake was van  
diverse problemen. Uit de stukken blijkt dat de docent  
zowel met leidinggevenden als met andere collega’s in  
botsing is geweest, terwijl de taak van coördinator er juist  
op is gericht om dergelijke aanvaringen en conflicten door  
middel van goede communicatie te voorkomen.
Uit de stukken blijkt volgens de Centrale Raad dat de  
docent wel op het gedrag is aangesproken en uitdrukkelijk 
is geconfronteerd met zaken die volgens de leidinggevenden 
niet door de beugel konden.

Op grond van het bovengenoemde komt de Centrale Raad 
tot het oordeel dat de gehandhaafde weigering van het 
schoolbestuur om de docent met ingang van het schooljaar 
�00�/�004 niet langer het coördinatorschap toe te delen in 
rechte standhoudt.

Suzan Ideler-Ouwens
Vincent Kellenaar
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