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Inleiding
De Commissie is op grond van art. 52 WVO 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

•

het verminderen van de omvang van de betrekking

•

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

•

de beslissing van het bevoegd gezag ten aanzien van een personeelslid op basis waarvan op
termijn vermindering van de betrekkingsomvang kan plaatsvinden

•

de beëindiging van een verlengd tijdelijk dienstverband

•

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

•

de aanwijzing van een andere school of andere scholen waaraan een personeelslid
werkzaamheden zal verrichten

Art. 52 lid 3 WVO bepaalt dat het bevoegd gezag zich onderwerpt aan de uitspraak van de
Commissie.

Reglement
De taak, de samenstelling en de werkwijze van de Commissie zijn vastgelegd in een reglement dat na
overleg met de Commissie in 2009 is vastgesteld door het bestuur van de Besturenraad Christelijk
Onderwijs.
Samenstelling van de Commissie
De Commissie is als volgt samengesteld:
Mr W.A. Zwijnenburg (voorzitter)
Mw. mr H. Pieffers (lid gekozen door schoolbesturen)
Mr. H. Manuel (lid gekozen door schoolbesturen)
Mr R.T. Steinvoort- de Groot (plv. lid gekozen door schoolbesturen)
Mr T. Elzenga (plv. lid gekozen door schoolbesturen)

De heer G. Deys (lid gekozen door personeel)
Mr J. Douwes (plv. lid gekozen door personeel)
Mr S.K. Welbedacht (lid gekozen door personeel)
Mr Th. Geurts (plv. lid gekozen door personeel)
Mw. mr A.C. Melis-Gröllers (griffier)

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 31 beroepen bij de Commissie ingesteld en is er in 12 zaken een zitting gehouden.
In 2011 zijn er 23 beroepen bij de Commissie ingediend en is er in 11 zaken een uitspraak gedaan.

Voorlopige voorzieningen
In 2011 is er 2 maal een verzoek tot voorlopige voorziening gedaan. Beide verzoeken zijn
gehonoreerd.

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


2010.001-U.2010.001 Indirect onthouden promotie



2009.031-U.2010.002 Beroep tegen besluit opheffing functie



2010.008-U.2010.003 Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens stopzetten subsidie ID baan.



2010.061-U.2010.004 Niet-verlengen verlengd tijdelijk dienstverband wegens niet behalen
onderwijsbevoegdheid



2010.025-U.2010.005 Schorsing



2010.002-U.2010.006 Tussentijdse beëindiging tijdelijk dienstverband wegens onvoldoende
functioneren



2010.100-U.2010.007 Beroep tegen wijziging in werkzaamheden



2010.106-U.2010.08 Weigering verlengen buitengewoon verlof en ontslag



2010.140-U.2010.009 Niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding



2010.122-U.2010.010 Tussenuitspraak m.b.t. horen getuigen en schriftdeskundige (*niet
bijgevoegd)



2010.141-U.2010.011 Niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding



2010.079-U.2010.012 Indirect onthouden promotie

Uitspraken 2011


2010.122-U.2011.001 Ontslag op staande voet wegens fraude met schoolexamens

•

2011.028-U.2011.002 Opleggen disciplinaire maatregel. Voorlopige voorziening

•

2011.028-U.2011.003 Disciplinaire maatregel. Bodemprocedure

•

2011.046-U.2011.004 Ontslag op staande voet art 9.a1 tweede lid sub b. CAO juncto art
7.678 BW

•

2010.165-U.2011.005 Beëindiging dienstverband art. 9.a.5 sub b CAO VO

•

2011-080 U.2011.006 Beroep tegen niet- verlengen tijdelijk dienstverband wegens
onbevoegdheid

•

2011-086 U.2011.007 Beëindiging dienstverband wegens boventalligheid

•

2011-120 U.2011.008 Beroep tegen ontslag

•

2011-193+121 U.2011.009 Beroep tegen ontslag en schorsing

•

2011-186 U.2011.010 Schorsing naar aanleiding van voorgenomen ontslag.

•

2011-202+206 U.2011.011 Opzegging arbeidsovereenkomst o.g.v. 9.a.5 sub a dan wel artikel
9.a.5 sub i

Mr. A.C. Melis-Gröllers
Secretaris
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