
 
Jurisprudentie februari 2013 
 
Rechtbank 
 
Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage, 20 februari 2013, LJN: BZ1608 (verwijdering leerling in 
verband met opstellen bangalijsten) 
Een leerling op een middelbare school had, in de binnenkant van zijn scheikundeschrift, een ‘banga-
lijst’ gemaakt en deze met klasgenoten besproken. Daarnaast heeft hij ook klassikaal de betreffende 
meiden als zodanig, meiden die op de ‘banga-lijst’ staan, bestempeld. Dit heeft zich afgespeeld tijdens 
een scheikundeles en de gymles. Het voorstaande heeft geleid tot gepraat in de klas over de meiden 
in combinatie met de ‘banga-lijst’. De meiden geven in een gesprek aan dat zij zich onveilig voelen 
door de ‘banga-lijst’ en uitlatingen van de leerling. Later verklaart de betreffende leerling dat hij deze 
‘banga-lijst’ heeft opgesteld.  
De rechter oordeelt aan de hand van de verklaring van de meiden en de leerling, een aantal 
twitterberichten en voorafgaande incidenten die tot een eerdere schorsing van de leerling hebben 
geleid, dat dit incident ernstig genoeg is om de schorsing en verwijdering van de leerling te 
rechtvaardigen. Het bevoegd gezag heeft de vrijheid om deze afweging te maken, voornamelijk in 
samenhang met de eerdere, losstaande, incidenten die hebben plaatsgevonden met betrekking tot 
deze leerling.  
 
Gerechtshof 
 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 5 februari 2013, LJN: BZ0827 (uitleg CAO VO uitlooptoeslag) 
Het is de bedoeling van de cao-partijen geweest met betrekking tot de uitlooptoeslag dat de 
werknemer die het maximum van de bij zijn functie behorende maximumschaal heeft bereikt een 
uitlooptoeslag ontvangt die hoort bij die maximumschaal, maar niet dat cao-partijen daarmee tevens 
hebben beoogd te regelen dat een werknemer die beloond wordt naar een hogere maximumschaal 
dan behorend bij zijn functie, een uitlooptoeslag dient te ontvangen naar die hogere maximumschaal.  
 
Centrale Raad van Beroep 
 
Centrale Raad van Beroep, 14 februari 2013, LJN: BZ1277 (ontslag op grond van 
ongeschiktheid voor de functie, terwijl er sprake is van medische ongeschiktheid) 
Volgens vaste rechtspraak van de Raad geldt dat in geval de werknemer op medische gronden 
ongeschikt is voor zijn functie, het bestuursorgaan niet bevoegd is betrokkene ontslag te verlenen 
wegens ongeschiktheid op andere dan medische gronden.  
In onderhavige geval was werknemer ontslagen wegens ongeschiktheid voor de functie, terwijl 
vaststond dat werknemer voor zijn functie als groepsleerkracht ongeschikt is als gevolg van ziekte of 
gebrek en dat deze situatie zich ten tijde van het primaire ontslagbesluit zich al voordeed. Nu de 
geschiktheid geacht wordt voort te komen uit medische oorzaken, was ge dagelijks bestuur niet 
bevoegd om tot ontslag wegens ongeschiktheid voor de functie over te gaan.  
 
Raad van State 
 
Raad van State, 20 februari 2013, LJN: BZ1635 (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2010-
2014) 
De rechtbank heeft terecht overwogen dat de keuze voor een dependance een voorziening inhoudt 
als bedoeld in artikel 92 lid 1 van de WPO en dat voor de toewijzing van die voorziening een aparte 
besluitvormingsprocedure geldt, neergelegd in artikel 95 van de WPO, waartegen bestuursrechtelijke 
rechtsmiddelen openstaan. Het IHP en de daarin vermelde keuze voor een dependance voor ’t 
Schrijverke moet worden aangemerkt als voorbereiding op voormelde besluitvormingsprocedure. Die 
voorbereiding is zelf niet gericht op een rechtsgevolg. Nu de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat 
de keuze van de raad voor een dependance niet als besluit in de zin van de Awb kan worden 
aangemerkt, kan de stelling van de stichting dat de raad door die keuze in strijd heeft gehandeld met 
het verbod van détournement de procédure reeds daarom niet worden gevolgd. Dat de gemaakte 
keuze richtinggevend zal zijn bij de noodzakelijke besluitvorming of dat in de gemeente al jaren geen 
programma en overzicht als bedoeld in de artikel 95 en 96 van de WPO is opgesteld, doet aan het 
voorgaande niet af.  
 



 
Raad van State, 20 februari 2013, LJN: BZ1651 (afwijzing verzoek om een scholengemeenschap 
voor bekostiging in aanmerking te brengen) 
Bij besluit van 11 januari 2012 heeft de minister het verzoek van de stichting om de 
scholengemeenschap College Nova Rolduc voor bekostiging in aanmerking te brengen afgewezen. 
De minister heeft zich bij de afwijzing op het standpunt gesteld dat de scholengemeenschap niet 
voldoet aan de stichtingsnorm van 732 leerlingen, bedoeld in artikel 65 lid 1 en lid 2 van de WVO. Aan 
dit standpunt heeft de minister de uitkomst van een indirecte meting ten grondslag gelegd.  
Uit de bepalingen van de WVO is niet af te leiden welke methodiek moet worden gebruikt voor de 
berekening van het leerlingenpotentieel. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 65 van de 
WVO kan worden afgeleid dat voor de berekening daarvan de methoden van de indirecte of directe 
methode moeten worden gehanteerd. Gelet hierop bestaat geen grond voor het oordeel dat deze 
methodieken in strijd zijn met de WVO. De minister heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat 
toepassing van de methodiek evenmin in strijd is met de vrijheid van onderwijs als bedoeld in artikel 
23 van de Grondwet, nu uit het zevende lid van dit artikel volgt dat de wet voorwaarden kan stellen om 
voor bekostiging van een school of scholengemeenschap in aanmerking te komen. 
De minister heeft zich voorts terecht op het standpunt gesteld dat de gehanteerde methodiek, evenals 
de stichtingsnorm, niet in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel, aangezien deze bij elke aanvraag 
gelijkelijk wordt toegepast en niet tot onbillijke resultaten leiden. Anders dan de stichting stel,t, heeft 
de minister, gezien de dwingende formulering van de toepasselijke bepalingen, ook geen ruimte om te 
behoeve van de stichting van de daarin neergelegde methodiek of stichtingsnorm af te wijken.  
 
Commissie van Beroep 
 
Commissie van Beroep VO, 13 november 2012, 105421 (beroep tegen beëindiging 
dienstverband wegens onbevoegdheid) 
Deze uitspraak heeft betrekking op de situatie dat 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 de werknemer werkzaam in de functie van groepsleerkracht middels een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. De werknemer is niet bevoegd om als groepsleerkracht les te geven in het voortgezet 
onderwijs. 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 is van oordeel 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 
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 zijn uitspraak ook aan dat ondanks 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 haar uitspraak ook aan dat artikel 6 van de Wet op het voortgezet onderwijs 
bepaalt dat hoofdstuk 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 behoudt 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.  
 
Commissie van Beroep VO, 14 februari 2013, 105540 (beroep tegen beëindiging verlengd 
dienstverband wegens onbevoegdheid) 
Deze uitspraak 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 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 dat 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.  
 
Commissie van Beroep VO, 5 februari 2013, 105520 (beroep tegen ontslag 
onbekwaamheid/ongeschiktheid) 
Het dienstverband met de docent is opgezegd wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de 
uitgeoefende functie. De werknemer is al 27 jaar in dienst bij de werkgever. In een dergelijk geval, 
waarin sprake is van een langdurig dienstverband, is het noodzakelijk dat de werkgever helder en 
overtuigend weet aan te tonen dat sprake is van zodanig disfunctioneren van de werknemer dat 
voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden. Dit dient dan te 
blijken uit verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere schiftelijke stukken. 
Ook dient de werknemer een reële kans te hebben gekregen zich te verbeteren. Goed 
werkgeverschap brengt met zich mee dat een docent die langere tijd in dienst is, ruim tijd wordt 
geboden om zich te verbeteren. In het dossier zijn geen harde gegevens aangetroffen die voldoende 
aannemelijk maken dat er voor 2011 sprake was van disfunctioneren. De termijn van een half jaar die 
de werknemer hierna is geboden zich te verbeteren moet te kort geacht worden. De werkgever heeft 
onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de werknemer zodanig onbekwaam of ongeschikt is voor zijn 
functie dat voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet van de werkgever gevergd kan 
worden.  



 
Commissie van Beroep PO, 31 januari 2013, 105495 (beroep tegen beëindiging verlengd tijdelijk 
dienstverband) 
De werknemer is benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als voorziening 
in een tijdelijke vacature voor de duur van één jaar. Na afloop van de eerste arbeidsovereenkomst 
heeft de werknemer zijn werkzaamheden voortgezet met instemming van de werkgever zonder dat 
hieraan een schriftelijke benoeming ten grondslag ligt. De werkgever zegt halverwege het tweede jaar 
het tijdelijk dienstverband op. De werkzaamheden zijn hetzelfde gebleven en er is sprake van 
stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden een en ander 
conform artikel 7:668 lid 1 BW. Op grond van artikel 3.6 lid 4 CAO PO eindigt een verlengde 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door voorafgaande opzegging met inachtneming van de 
opzeggingstermijn. De werkgever heeft het dienstverband in redelijkheid kunnen opzeggen. Beroep 
ongegrond.  
 
Landelijke Klachtencommissie 
 
LKC, 28 november 2012, 105562 (klacht over didactische leeftijd in het onderwijskundig rapport 
PO) 
De zoon van klagers is in groep 4 gedoubleerd. Ouders klagen erover dat de school voor beide jaren 
dat hun zoon in groep 4 zat zijn didactische leeftijd (DL) heeft meegeteld. Klagers hebben ter 
onderbouwing van hun klacht gewezen op enkele op internet gevonden artikelen. De Commissie 
overweegt dat deze artikelen geen duidelijk en eensluidend standpunt kennen tegen of voor het 
doortellen van de didactische leeftijd bij doubleren. In een van de twee artikelen wordt zelfs 
beschreven dat de regionale verwijzingscommissies, die beslissen over toelating tot het 
leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs, op het standpunt staan dat er moet worden 
doorgeteld. De school heeft verklaard juist vanwege deze beslissingen de DL-scores in het 
onderwijskundig rapport te hebben opgenomen. De Commissie oordeelt dat de school in redelijkheid 
ertoe over heeft kunnen gaan de didactische leeftijd van de leerling door te laten tellen in het tweede 
jaar dat hij in groep 4 zat en dat er daardoor voor de school geen reden was dit cijfer aan te passen 
conform het verzoek van klagers. De klacht is ongegrond.  
 
LKC, 21 februari 2013, 105549 (klacht over handelen vertrouwenspersoon VO) 
Na een conflict met de vader van een van de leerlingen heeft klaagster, docente, zich onvoldoende 
gesteund gevoeld door haar leidinggevende. Naar aanleiding hiervan heeft zij zich tot de externe 
vertrouwenspersoon van de school, verweerster, gewend. Klaagster stelt dat zij nooit met verweerster 
heeft afgesproken dat die aan het bevoegd gezag zou meedelen dat klaagster geen vertrouwen meer 
had in haar leidinggevende. Verweerster heeft geweigerd om haar uitspraak bij het bevoegd gezag te 
herroepen, omdat zij er zeker van is dat zij in overeenstemming met de afspraken met klaagster heeft 
gehandeld. Hoewel het in het algemeen de voorkeur verdient dergelijke afspraken schriftelijk vast te 
leggen, is de verklaring van verweerster voor het ontbreken daarvan -  met name de instemming van 
klaagster -  plausibel en acceptabel. Aldus zijn er twee volstrekt tegenovergestelde standpunten over 
hetgeen tussen klaagster en verweerster is afgesproken. In die situatie is de klacht ongegrond. 
 
LKC, 14 november 2012, 105465 (klacht over gebrekkige begeleiding en over bejegening van 
klagers VO) 
Klagers klagen erover dat de school jegens klagers zoon is tekortgeschoten in het bieden van 
begeleiding, kwaliteit en zorgvuldigheid en dat over klagers insinuerende opmerkingen zijn gemaakt. 
De zoon van klagers heeft problemen met zijn gezondheid, hij heeft een progressief ziektebeeld. Hij is 
eind 2011 als leerling aangemeld bij A. Deze school heeft hij vervolgens tot de zomervakantie 2011 
bezocht. Hierna is hij overgestapt naar een andere school. De Commissie is van oordeel dat de 
aansluiting op de vorige school beter had gekund en dat dit met name school A is aan te rekenen. 
Voorts is gebleken dat de communicatie tussen de school en klagers te wensen heeft overgelaten. De 
school is klagers tegemoet gekomen voor wat betreft de plaatsing van de zoon in een bepaalde klas, 
maar de school had hierin dienen te vertrouwen op de eigen expertise en plaatsing naar eigen wens 
moeten doorzetten. In dat geval was een meer op klagers zoon toegespitst onderwijsprogramma van 
toepassing geweest, zij het dat daarbij wel - ook - maatwerk aan de orde zou moeten zijn. De school 
heeft geen maatwerk geboden daar waar dit in de gegeven omstandigheden wel gevraagd werd. Dat 
in het dossier van school insinuerende opmerkingen over klagers zijn gemaakt is de Commissie niet 
gebleken. De klacht is gegrond voor zover deze betrekking heeft op het door de school jegens klagers 
zoon tekortgeschoten zijn in het bieden van begeleiding, kwaliteit en zorgvuldigheid en ongegrond 
voor zover de klacht er tegen is gericht dat in documenten van de school over klagers insinuerende 



 
opmerkingen zijn gemaakt.  
 
LKC, 13 november 2012, 105527 (klacht over opmerkingen van docent die leerlingen 
ongewenst aanraakt; over uitlating van schooldirecteur en over wijze van klachtafhandeling 
door bestuurder VO) 
Verweerder heeft, weliswaar buiten aanwezigheid van klagers dochter en niet direct tegen haar 
gericht, ten overstaan van de klas een onoorbare opmerking gemaakt over een Valentijncadeau. Wat 
dat betreft is de klacht gegrond. Omdat niet kan worden vastgesteld dat de directeur de gewraakte 
opmerking heeft gemaakt, is dat klachtonderdeel ongegrond. De klacht tegen de bestuurder is 
ongegrond, omdat hij, gegeven alle omstandigheden, tot het aanzeggen van het voornemen tot 
verwijdering mocht overgaan om daarmee de impasse met klager te doorbreken. Tot die 
omstandigheden worden gerekend, het indienen, maar niet onderbouwen van een klacht over dubieus 
gedrag van vier docenten, het afwijzen door klager van overleg daarover, het door klager inschakelen 
van een journalist en de door klager verlangde anonimiteit.  
 
LKC, 7 november 2012, 105535 (klacht over doubleren, over informatieverstrekking aan Raad 
voor de Kinderbescherming en het (niet) beantwoorden van brieven PO) 
Een vader klaagt erover dat de school heeft besloten zijn zoon te laten doubleren. In het kader van de 
discussie over het doubleren heeft de intern begeleider voor advies contact opgenomen met de Raad 
voor de Kinderbescherming. De school heeft de door klager verzochte informatie niet volledig 
verstrekt. Alles overziend is de Commissie van oordeel dat de school een zorgvuldige afweging heeft 
gemaakt ten aanzien van het laten doubleren en dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat de 
school niet heeft gehandeld in het belang van de zoon van klager. Het ontbreken van een protocol 
inzake doubleren is daarnaast niet klachtwaardig. De klacht is op dit punt ongegrond. De school heeft 
wel steken laten vallen bij het informeren van klager over een eventuele doublure. De school wist dat 
de (gescheiden) ouders niet optimaal met elkaar communiceerden. Zij had dan ook niet het initiatief 
voor het informeren van klager bij de moeder van de leerling moeten laten. De school heeft hierin een 
eigen verantwoordelijkheid. Op dit punt is de klacht gegrond. De Commissie kan begrijpen dat de 
school advies wilde over hoe te handelen. Echter, de Raad voor de Kinderbescherming is geen 
instantie die advies geeft in dergelijke kwesties. Door de Raad te melden dat vader niet wilde 
meewerken aan het doubleren en dreigde met juridische procedures, heeft de school zich gewend tot 
een verkeerde instantie en daar nodeloos een bepaald beeld van klager aan de raadsonderzoeker 
overgebracht. Een beeld waarvan gebleken is dat de raadsonderzoeker het in haar rapport heeft 
vermeld. Hiermee is de informatie van de school een eigen leven gaan leiden. De klacht is op dit 
onderdeel gegrond. 
Dat een klachtenprocedure is gestart, betekent echter niet dat de communicatie tussen de school en 
de klager(s) stopt en dat op vragen van een ouder niet meer hoeft te worden ingegaan. Daarnaast had 
het verstrekken van het leerlingdossier van klagers dochter wellicht de-escalerend gewerkt. Dit 
klachtonderdeel is gegrond. 
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