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Jurisprudentie over onbevoegde docenten 
 
Door Céline Adriaansen – juridisch adviseur Helpdesk VOS/ABB 

De Commissie van Beroep voor het Voortgezet Onderwijs heeft onlangs twee 
uitspraken gedaan over de beëindiging van een vast en een tijdelijk dienstverband van 
onbevoegde docenten. De Helpdesk van VOS/ABB krijgt veel vragen over dit 
onderwerp.  
 
De eerste uitspraak (105421) heeft betrekking op de situatie waarin een werknemer sinds 1 
augustus 1994 tijdelijk in dienst is bij het bevoegd gezag. Dit tijdelijk dienstverband is per 13 
november 1996 omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. De werknemer heeft 
vanaf die datum de functie van administratief medewerker, onderwijsassistent en theorie- en 
praktijkinstructeur uitgeoefend. Sinds 1 augustus 2008 is zij op basis van een dienstverband 
voor onbepaalde tijd werkzaam als groepsleerkracht in het voortgezet onderwijs, terwijl zij 
daar niet voor bevoegd is. Bij brief van 25 april 2012 heeft het bevoegd gezag de werknemer 
medegedeeld dat het dienstverband per 1 augustus 2012 van rechtswege zal eindigen op 
grond van artikel 8.a.3 lid 4 van de CAO VO. Tegen deze beëindiging heeft de werknemer 
beroep ingediend bij de Commissie van Beroep.  
 
Het bevoegd gezag heeft bij de commissie aangevoerd dat de werknemer 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. De commissie vindt dat als al juist is 
dat bij deze benoeming sprake is geweest van een vergissing aan de zijde van het bevoegd 
gezag, dat deze niet voor de werknemer kenbare vergissing (zij was namelijk al benoemd in 
een dienstverband voor onbepaalde tijd) voor risico van de werkgever dient te blijven. 
Achteraf kan daarop niet worden teruggekomen. 
Voorts geeft de commissie in de uitspraak ook aan dat ondanks het feit dat de CAO VO in 
artikel 8.a.3 aangeeft dat een werknemer zonder een onderwijsbevoegdheid voor het 
voortgezet onderwijs dient te worden benoemd in een dienstverband voor bepaalde tijd, dat 
het dienstverband voor onbepaalde tijd van de werknemer niet nietig is. De commissie 
verwijst hierbij naar een uitspraak van de Hoge Raad, waarin het volgende is geoordeeld: “er 
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 wettelijk verbod.”  
 
De commissie geeft in de uitspraak ook aan dat artikel 6 van de Wet op het voortgezet 
onderwijs bepaalt dat de hoofdstukken 1 en 2 van deze wet, waarin de bevoegdheidseisen 
zijn opgenomen (zie artikel 33), voorwaarden zijn voor bekostiging van het bijzonder 
onderwijs. Deze bekostigingsvoorwaarden werken niet rechtstreeks door in het individuele 
dienstverband dat het bevoegd gezag met de werknemer afsluit. Artikel 33 van de Wet op 
het voortgezet onderwijs bevat de vereisten om te kunnen worden benoemd bij het bevoegd 
gezag. Daarbij wordt niets gezegd over de aard van de benoeming, namelijk voor bepaalde 
of onbepaalde tijd. Wel dient een leraar op grond van artikel 33 lid 4 van de Wet op het 
voortgezet onderwijs in beginsel bevoegd te zijn voor de door hem te geven vakken, maar 
een leraar mag onder bepaalde voorwaarden gedurende ten hoogste twee jaar worden 
belast met werkzaamheden waarvoor hij niet bevoegd is. Hieruit volgt dat de werknemer, die 
al werkzaam was vanuit een dienstverband voor onbepaalde tijd, belast kon worden met 
werkzaamheden als groepsleerkracht, met behoud van het dienstverband voor onbepaalde 
tijd. De stelling van het bevoegd gezag dat het dienstverband voor onbepaalde tijd geldt als 
een verlengd tijdelijk dienstverband en van rechtswege kon eindigen, vindt om deze reden 
geen grondslag in de Wet op het voortgezet onderwijs, de CAO VO of in de rechtspraak.  
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De tweede uitspraak (105540) heeft betrekking op de situatie dat een werknemer sinds 7 
november 2007 werkzaam is als docent Engels in een (verlengd) dienstverband voor 
bepaalde tijd. De werknemer heeft een dienstverband voor bepaalde tijd, omdat zij niet 
beschikt over de vereiste onderwijsbevoegdheid. Bij brief van 15 juni 2011 heeft het bevoegd 
gezag het dienstverband voor bepaalde tijd nogmaals verlengd voor de duur van één 
schooljaar. In deze brief heeft het bevoegd gezag de werknemer medegedeeld dat het 
dienstverband per 1 augustus 2012 van rechtswege zou eindigen als zij op deze datum niet 
beschikte over de vereiste onderwijsbevoegdheid. Op 2 april 2012 heeft het bevoegd gezag 
de werknemer schriftelijk medegedeeld dat het dienstverband voor bepaalde tijd van 
rechtswege afloopt, vanwege het ontbreken van zowel de onderwijsbevoegdheid als een 
studieplan. Tegen het van rechtswege eindigen van het dienstverband voor bepaalde tijd 
heeft de werknemer beroep ingediend bij de Commissie van Beroep VO.  
 
Het bevoegd gezag heeft bij de commissie aangevoerd dat er geen sprake is van ontslag, 
maar van het van rechtswege eindigen van een verlengd dienstverband voor bepaalde tijd 
wegens het ontbreken van een wettelijke onderwijsbevoegdheid. Met betrekking tot dit 
argument is de commissie van oordeel dat artikel 8.a.3 lid 4 van de CAO VO ziet op de 
leraar die op of na 1 augustus 2011 (de datum van inwerkingtreding van de CAO VO 2011-
2012) in dienst is gekomen en niet op de leraar die op 31 juli 2011 al in dienst was. Uit lid 8 
van dit artikel volgt dat deze leraar vanaf 1 augustus 2011 nog voor ten hoogste twee jaar in 
dienst kan blijven, met daarna eventueel nog maximaal twee keer een verlenging van één 
jaar. Uit artikel 8.a.3 lid 4 en artikel 9.a.1 lid 3 van de CAO VO volgt echter niet dat het 
verlengd dienstverband voor bepaalde tijd van de onbevoegde leraar die op 31 juli 2011 
reeds in dienst was na ten hoogste twee jaar van rechtswege eindigt.  
 
Voorts leidt de commissie uit artikel 8.a.3 van de CAO VO af, dat na inwerkingtreding van de 
nieuwe CAO VO per 1 augustus 2011 de onbevoegde leraar, ongeacht de periode waarin hij 
daarvoor vanwege onbevoegdheid in tijdelijke dienst was, maximaal nog vier jaar in tijdelijke 
dienst wegens onbevoegdheid kan worden benoemd. Om deze reden kon de werknemer per 
1 augustus 2011 worden benoemd in een verlengd dienstverband voor onbepaalde tijd en 
ontstond er door dat verlengde dienstverband voor bepaalde tijd niet automatisch een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. In geval van werknemer, die op 1 augustus 2011 al in 
dienst was, is derhalve sprake van een verlengd dienstverband voor bepaalde tijd. Een 
verlengd dienstverband voor bepaalde tijd moet op grond van artikel 9.a.1 lid 2 sub a van de 
CAO VO worden opgezegd. Dit betekent dat het bevoegd gezag het verlengd dienstverband 
voor bepaalde tijd niet van rechtswege had kunnen laten eindigen. 
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