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e Helpdesk, die nu dus Onder-
wijsjuristen heet, is al vanaf het 
begin van VOS/ABB in 1998 
een belangrijke pijler onder de 

vereniging. Met elk jaar meer dan 10.000 
vragen die telefonisch of per e-mail bin-
nenkomen, weten onze leden ons goed te 
vinden. Wat een deel van de aangesloten 
schoolbesturen en scholen echter niet weet, 
is dat onze Onderwijsjuristen veel meer 
doen dan het beantwoorden van vragen. 
Zij kunnen ook worden ingeschakeld voor 
advies op verschillende rechtsgebieden of 
voor dossierbehandeling bij meer specifieke 
hulpvragen. Ze kunnen bovendien optreden 
als gemachtigde in juridische procedures. 
Een andere activiteit bestaat uit het verzor-
gen van publicaties op www.vosabb.nl over 
wetgeving en jurisprudentie. Daarnaast 
houden de Onderwijsjuristen de rubriek 
‘veelgestelde vragen’ op onze website bij. 
Leden kunnen de publicaties altijd gratis 
downloaden en de veelgestelde vragen 
eveneens kosteloos raadplegen. 

Vlag dekt lading
‘We merkten als Helpdesk steeds meer dat 
de vlag de lading niet voldoende dekte. Met 
de naam Onderwijsjuristen tackelen we dat 
probleem. Hiermee laten we duidelijk zien 
wie we zijn, namelijk juristen die deskundig 
zijn op een breed scala van onderwerpen 
die het onderwijs raken’, zegt adviseur 
Céline Haket. Zij noemt als voorbeelden 
arbeids- en ambtenarenrecht, de cao’s en 
functiewaardering en toelating en verwijde-
ring van leerlingen. Er zijn nog meer onder-
werpen waar de Onderwijsjuristen van VOS/
ABB helemaal in thuis zijn, zoals klachtrecht, 
bekostiging en medezeggenschap. Onze 
partner Brackmann Aanbestedingsspeci-
alist ondersteunt de Onderwijsjuristen op 
het ingewikkelde terrein van aanbestedings-
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De naam ‘Helpdesk’ is te beperkt voor wat de 
onderwijsjuristen van VOS/ABB doen. Daarom 
hebben we gekozen voor de nieuwe naam 
‘Onderwijsjuristen’. 

Mr. Céline Haket-Adriaansen 
is afgestudeerd op het 
gebied van arbeidsrecht 
met een scriptie over het 
ontslagrecht in het primair 
onderwijs. Zij verstrekt 
advies op verscheidene 
onderwijsgerelateerde 
gebieden. Céline is 
onder andere deskundig 
op het terrein van 
arbeidsvoorwaarden, 
ontslagrecht, 
socialezekerheidsrecht, 
toelating, schorsing en 
verwijdering van leerlingen 
en aansprakelijkheidsrecht.

Mr. Christiaan Rooseboom 
is afgestudeerd op het 
gebied van arbeids- en 
ondernemingsrecht. 
Voordat hij bij VOS/ABB aan 
de slag ging, werkte hij bij 
twee vakbonden. Christiaan 
is met name deskundig op 
het gebied van arbeidsrecht 
en arbeidsverhoudingen.
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recht. Huisvestingspartner HEVO is als ach-
tervang aanwezig als het gaat om kwesties 
rond onderwijshuisvesting. 
De advieswerkzaamheden zijn voor leden 
van VOS/ABB grotendeels kosteloos. Zodra 
echter bijvoorbeeld bemiddeling met een 
wederpartij nodig is of als er in het kader 
van gerechtelijke procedures brieven of 
processtukken moeten worden opgesteld, 
wordt een kostendekkend uurtarief in reke-
ning gebracht.

Cursussen
De Onderwijsjuristen verzorgen ook met 
zekere regelmaat cursussen. Die kunnen 
betrekking hebben op actuele ontwikkelin-
gen of van algemene aard zijn. Er zijn bij-
voorbeeld basiscursussen over de cao’s in 
het primair en voortgezet onderwijs. Deze 
cursussen worden altijd goed bezocht. De 
Onderwijsjuristen verzorgen ook cursussen 
over dossieropbouw, de Wet werk en zeker-
heid, aansprakelijkheidsrecht en over nog 
meer onderwerpen. 
Als uw organisatie bij VOS/ABB is aange-
sloten, kunt u kosteloos deelnemen. De 
cursussen worden gegeven in ons kantoor 
in Woerden, maar het is ook mogelijk om 
op aanvraag een cursus incompany te laten 
verzorgen. Het actuele aanbod kunt u vin-
den onder de kop Agenda op onze website. 
De cursussen zijn exclusief voor leden van 
VOS/ABB. Niet-leden kunnen er niet aan 
deelnemen.

Vraag en antwoord
Haket benadrukt dat met de naamsver-
andering de vertrouwde helpdeskfunctie 
blijft bestaan. ‘We merken elke dag dat het 
beantwoorden van korte vragen belangrijk 
is. Dat blijven we natuurlijk doen, want dat 
is waar onze leden ons van kennen. Maar 
dat doen we dus niet meer onder de naam 
‘Helpdesk’, maar als ‘Onderwijsjuristen’, want 
we willen laten zien dat we er ook zijn voor 
zoveel meer.’ 
De Onderwijsjuristen zijn dagelijks telefo-
nisch bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur 
op nummer 0348-405250 en per e-mail 
via onderwijsjuristen@vosabb.nl. Zij streven 
ernaar om uw vraag binnen 24 uur te be-
antwoorden. Als zij extra tijd nodig hebben 
om uw vraag te beantwoorden, melden 
zij dat ook binnen een werkdag. Zo weet u 
altijd waar u aan toe bent! |

Mr. Hafida Amziab richt zich 
in haar functie veelvuldig 

op het arbeidsrecht, maar 
adviseert de leden ook 

over andere kwesties 
die onderwijsgerelateerd 
zijn. Met haar werk bij de 

Onderwijsjuristen van 
VOS/ABB combineert 

zij haar juridische 
deskundigheid met haar 

liefde voor goed openbaar 
en algemeen toegankelijk 

onderwijs.

Mr. Cécile van der 
Goot-Koenig heeft 

zich sinds haar studie 
gespecialiseerd in 

het arbeidsrecht en is 
deskundig op het gebied 

van ontslag, disfunctioneren 
en arbeidsvoorwaarden. 

Zij adviseert binnen de 
Onderwijsjuristen leden van 

VOS/ABB ook over andere 
onderwijsgerelateerde 

zaken.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB kunnen uiteraard rekenen op 
de collega’s binnen VOS/ABB, die ieder hun eigen specialisaties 

hebben. Voor kwesties die betrekking hebben op aanbestedingen 
werken de Onderwijsjuristen samen met bureau Brackmann 

Aanbestedingsspecialist. Huisvestingsspecialist HEVO ondersteunt de 
Onderwijsjuristen op het gebied van onderwijshuisvesting.

Zie voor meer informatie www.vosabb.nl 
(home > tabblad Onderwijsjuristen).


