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Persbericht 
 
 
PON wijst sociale partners op fouten in ontslagroute (hoofdstuk 4, 
onderhandelaarsakkoord cao-PO 2016-2017)  
 
 
Sociale partners zijn bij het onderhandelaarsakkoord cao PO 2016-2017 voorbijgaan aan 
wet- en regelgeving. Uit juridisch advies (zie www.ponprimair.nl ) blijkt dat de gemaakte 
afspraken over werkgelegenheids- en ontslagbeleid voor wat betreft de effectuering van een 
formatief ontslag geen enkele betekenis hebben. Desondanks suggereren sociale partners 
dat deze afspraken voor werkgever en werknemer bindend zijn.  
 
Uit de praktijk en het advies blijkt dat het UWV geen enkele rekening houdt met de afspraken 
van het onderhandelaarsakkoord.  
 
Door het akkoord ontstaat een complex proces van bureaucratie, schijnprocedures en 
verkeerde verwachtingen richting werkgever en werknemer. 
 
De criteria van het ontslagbeleid via het UWV zullen de mobiliteit in het primair onderwijs tot 
een minimum beperken. Voor het UWV gelden:  
- afspiegelingsbeginsel 
- diensttijd werkgever 
- afvloeiing per bedrijfsvestiging 
Hierdoor zullen calculerende werknemers mobiliteit mijden uit angst hun positie op het spel 
te zetten. Bij verandering van werkgever start de opbouw van diensttijd opnieuw.   
 
Vanuit het PON en regionale transfercentra (RTC) is al eerder voorgesteld om tot de vorming 
van een eigen Ontslagcommissie over te gaan die bevoegd is uitspraken te doen over 
ontslagprocedures. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven. Bij het PON en RTC werken 
besturen samen op het gebied van loopbaanbeleid (mobiliteit), kansen bieden en duurzame 
inzet van het personeel. Deze samenwerkende besturen vertegenwoordigen 27% van het 
totale onderwijsveld. De voor de sector noodzakelijke impuls voor verandering en beweging 
die hierdoor is ingezet, gaat met de huidige afspraken van de ontslagroute verloren. In plaats 
van activerend beleid kiezen sociale partners voor een behoudende aanpak (vrijstelling van 
werkzaamheden).  
 
Bij het ontbreken van vacatures en prikkels voor loopbaanontwikkeling ontstaan geen 
perspectieven voor vast personeel op ander werk. Dit zal ten koste gaan van de kwaliteit van 
ons onderwijs. 
 
Het PON verzoekt sociale partners met klem om de gemaakte afspraken in hoofdstuk 4, op 
basis van het juridisch advies en de aangehaalde argumenten, uit het akkoord te halen. Een 
nieuwe afspraak te maken, zodat perspectief op loopbaanontwikkeling, mobiliteit en behoud 
van werkgelegenheid in krimpregio’s geboden kan worden.  
 
 
Voor nadere informatie n.a.v. dit persbericht kunt u contact opnemen met  
Mini Schouten, directeur-bestuurder PON 0654341419 m.schouten@ponprimair.nl  
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