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Inleiding
De Commissie is op grond van art. 60 WPO bevoegd kennis te nemen van beroepen die door
personeelsleden worden ingesteld tegen besluiten van een schoolbestuur inhoudende:
-

een disciplinaire maatregel;

-

schorsing;

-

het direct of indirect onthouden van promotie;

-

ontslag anders dan op eigen verzoek, voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt;

-

de beslissing van het bevoegd gezag ten aanzien van een werknemer om diens functie in het
risiscodragend deel van de formatie te plaatsen (rddf);

-

de beëindiging van een verlengd tijdelijk dienstverband voor bepaalde tijd;

-

de aanwijzing als personeelslid boven de reguliere formatie voortvloeiend uit een algemeen
verbindend voorschrift welke aanwijzing op termijn kan leiden tot ontslag;

-

vermindering van de betrekkingsomvang of beëindiging van een verlengd tijdelijk dienstverband
voor bepaalde tijd;
-

overplaatsing in het kader van de bestuursbenoeming;

-

eenmalige inhouding periodieke verhoging en het niet toekennen van het schaaluitloopbedrag.

Reglement
De taak, de samenstelling en de werkwijze van de Commissie zijn vastgelegd in een reglement dat na
overleg met de Commissie in 2011 is vastgesteld door het bestuur van de Besturenraad Christelijk
Onderwijs.

Samenstelling van de Commissie
De Commissie is als volgt samengesteld:
Mr C. de Groot (voorzitter)
Mr J. Donner (lid, gekozen door schoolbesturen)
Mr W.A. Zwijnenburg (lid , gekozen door schoolbesturen)
Mr T.Vis (plv. lid, gekozen door schoolbesturen)
Vacature (plv. lid, gekozen door schoolbesturen)
Prof. mr. dr. A. Postma (lid, gekozen door personeel)
Mr A.J.M. Breedveld –van Beeck Calkoen (lid, gekozen door personeel)
Vacature (plv. lid, gekozen door personeel)
Vacature (plv. lid, gekozen door personeel)
Mw mr. L.F.A. Bos (griffier)
Mw. mr. H.M. Vos (ambtelijk secretaris)

Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het secretariaat kringenrechtspraak en is
gevestigd op Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoon 070-3861697.

Ingekomen en behandelde beroepen
In 2010 zijn er 42 beroepen bij de Commissie ingesteld en is er in 9 zaken een zitting gehouden.
In 2011 zijn er 83 beroepen bij de Commissie ingediend en is er in 22 zaken een uitspraak gedaan.
Van de ingediende zaken uit 2011 zijn in 2012 ook nog 8 uitspraken gedaan.

Voorlopige voorzieningen
In 2011 is er 1 maal een verzoek tot voorlopige voorziening gedaan. Dit verzoek is gehonoreerd.

Kort overzicht van de tot nu toe gepubliceerde uitspraken (de uitspraken worden gepubliceerd op www.gcbo.nl)
Uitspraken 2010


2010-032 tijdelijk dienstverband.



2010-049 rddf plaatsing en ontslag.



2010-117 rddf plaatsing



2010-132 rddf plaatsing



2010-133 rddf plaatsing



2010-134 niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding



2010-158 berisping vanwege plichtsverzuim



2010-53. opzeggen tijdelijk dienstverband en schorsing.



2010-98 rddf plaatsing.

Uitspraken 2011


2011-105 rddf-plaatsing en ontslagverbod.



2011-110 rddf plaatsing.



2011-122 ontslag.



2011-179 geen belang.



2011-26 voorlopige voorziening schorsing directeur



2011-66 rddf-plaatsing



2011-85 rddf-plaatsing en ontslagverbod.



u11 10 2011-64 rddf en opzeggingsverbod



u11 11 2011-67 rddf plaatsing



u11 12 2011-58 rddf plaatsing



u11 2011-096 beroep tegen rddf plaatsing.



u11 2011-101 beroep tegen rddf-plaatsing.



u11 2011-140 beroep tegen rddf plaatsing.



u11 2011-157 beroep tegen plaatsing in vervangingspool.



u11 2011-163 beroep tegen opzeggen arbeidsovereenkomst.



u11 2011-177 beroep tegen rddf.plaatsing.



u11 24 2011-168 rddf plaatsing.



u11 25 2011-180 beroep tegen rddf-plaatsing.



u12 02 2011-139 beroep tegen rddf-plaatsing.

Mr. H.M. Vos-van der Velden
Secretaris
Februari 2012

