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OPEN BRIEF 
 
Aan het Dagelijks Bestuur van de PO Raad 
 
 
Betreft: “Modernisering Pf”     Beverwijk, 21 november 2019 
 
 
Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 
 
Per brief van 19 september 2019 informeerde het Participatiefonds de schoolbesturen voor primair 
onderwijs over de “Modernisering Pf”. Dit in het kader van blijkens ‘het hervormen en verbeteren van 
de dienstverlening’. De voorts hierbij gebruikte kreet is ‘Nieuwe manier van vergoeden van 
werkeloosheidskosten in het PO: eenvoudiger en overzichtelijker’. 
 
De ondertekenaars van deze brief, acht schoolbesturen voor PO, zijn al eerder samen in actie 
gekomen over een kwestie die het Participatiefonds aangaat. Zij verzetten zich tegen de werkwijze 
van het Pf met betrekking tot rappelbrieven en negatieve toetsing van (zelfs afgesloten) 
uitkeringsdossiers. Momenteel loopt een WOB-procedure teneinde een goed beeld te krijgen van de 
werkwijze en de besluitvorming van het bestuur van het Pf en deze af te zetten tegen de wetgeving. 
De ervaring met de werkwijze van het Pf is namelijk dat het Pf soms jaren na dato rappelleert, op een 
moment waarop een schoolbestuur veelal niet meer in staat is de noodzakelijke informatie en 
stukken te produceren. Ook worden er door het Pf veelvuldig fouten gemaakt en onjuiste 
beslissingen genomen, die in een aantal gevallen slechts door tussenkomst van de bestuursrechter 
hersteld worden. Er zijn zelfs casussen waarin het schoolbestuur door de rechter in het gelijk is 
gesteld en waarna het Pf over dezelfde casus opnieuw een negatieve toetsing uitspreekt. De 
financiële schade, die de schoolbesturen lijden – enerzijds door terugvordering door DUO en 
anderzijds in de vorm van menskracht om de casussen uit te pluizen – is substantieel. 
 
Bij deze willen wij het bestuur van de PO Raad op de hoogte stellen van ons grote ongenoegen over 
de aangekondigde “Modernisering Pf” en over het besluitvormingsproces dat tot deze voorgenomen 
wijziging heeft geleid. Deze wijziging institutionaliseert niet alleen een deel van de in de afgelopen 
jaren ontstane praktijk, waarvan wij de hierboven omschreven enorme nadelen ervaren. De 
“Modernisering” leidt er ook toe, dat schoolbesturen naast het verzorgen van onderwijs blijkbaar 
nieuwe kerntaken te vervullen hebben: 



 

1. Schoolbesturen worden kennelijk verantwoordelijk voor werkeloosheidsuitkeringen: standaard 
50% en in een aantal gevallen 10% zulks ter beoordeling van het Pf. Wat dit met “eenvoudiger en 
overzichtelijker” te maken heeft is niet duidelijk. De administratieve beheerlasten nemen 
hierdoor fors toe waardoor minder geld beschikbaar zal komen voor het onderwijs in de klas. Het 
aanleggen van een financiële reserve om toekomstige mogelijke uitkeringen te bekostigen, 
versterkt dit laatstgenoemde effect en geeft voedsel aan het populistische beeld over rijke 
schoolbesturen. 

2. Schoolbesturen hebben kennelijk als nieuwe kerntaak werkeloosheid te voorkomen. Het Pf stelt 
hierover: “Dat vraagt van sommige schoolbesturen een andere benadering van hun 
personeelsbeleid en extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid en van werk-naar-
werktrajecten”. Blijkbaar wordt verwacht dat de besturen een afdeling Arbeidsbemiddeling 
inrichten. Een nieuwe loot aan de stam van de door het Pf genoemde ‘gezonde bedrijfsvoering’? 
Dat het presteren op deze nieuwe kerntaak geen sinecure is, blijkt uit de volgende formulering 
uit de brief van het Pf: ‘Voldoet het ontslag aan een van de beëindigingsgronden in het reglement 
en voldoet het schoolbestuur aan de inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen? Dan 
kan de werkgever een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10%’. 

 
Volgens de brief van het Participatiefonds hebben de sociale partners in 2018 samen met het bestuur 
van het Pf de kaders van de “Modernisering Pf” bepaald. Kortom, de PO Raad is 
medeverantwoordelijk voor deze voorgenomen wijziging. Ook minister Slob meldt in zijn brief aan de 
Tweede Kamer d.d. 28.11.2018 dat er overeenstemming is met de sociale partners: ‘Over het 
toekomstbeeld van zowel Vf als Pf bestaat overstemming tussen en met de sociale partners primair 
onderwijs. De inhoud van deze brief wordt ook door hen onderschreven. De verdere uitwerking 
geschiedt in nauwe samenwerking met hen en de fondsen.’ De noodzakelijke wetswijziging is 
momenteel in voorbereiding. 
Wij kunnen ons niet herinneren, dat het door het bestuur van de PO Raad ingenomen standpunt over 
deze majeure wetswijziging in een ALV of via een ledenraadpleging is voorgelegd aan de leden van de 
PO Raad. Wij roepen u dan ook nadrukkelijk op uw medewerking aan de wetswijziging op te schorten 
en alsnog over te gaan tot een ledenraadpleging en een brede verenigingsdiscussie. In die discussie 
pleiten wij voor een volledige afschaffing van het Participatiefonds en over te stappen naar het 
model dat in de VO sector geldt, waarbij vanzelfsprekend als voorwaarde geldt dat de kosten van dit 
model in de lumpsumvergoeding verdisconteerd dienen te worden. Aldus besparen we in ieder geval 
de kosten van het Pf, die voor bedrijfsvoering jaarlijks bijna 6 miljoen euro bedragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens: 
Mevr. G.J.O. Meskers, Allure, Wognum 
Mevr. D.H. Nelisse, ASKO, Amsterdam 
Dhr. C.F. Bakker,  De Blauwe Loper, Heerhugowaard 
Dhr. A. Helder, Proloog, Leeuwarden 
Mevr. M.E.T. Leinders, Openbaar Onderwijs Noord, Amsterdam 
Dhr. C. van Meurs, OPSPOOR, Purmerend 
Dhr. J. Zijp, Ronduit, Alkmaar 
Mevr. B. Schumacher, Zaan Primair, Zaanstad 
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