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Inleiding
De werknemer kan volgens art 5.6 lid 2 CAO PO 2009 bij deze Commissie bezwaar aantekenen tegen het
besluit, dan wel het nieuwe besluit als hij zich niet kan verenigen met:
-

de waardering van zijn functie

-

de beschrijving van zijn functie in relatie tot de hem opgedragen taken.

Voor het bijzonder onderwijs geldt een bezwarentermijn van 6 weken.
De Bezwarencommissie heeft tot taak de werkgever te adviseren omtrent het bezwaar dat de werk-nemer op
grond van het tweede lid bij hem heeft ingediend. Hierbij geldt dat de uitspraak van deze commissie bindend is
voor werkgever en werknemer.
CAO VO
De werknemer kan volgens art 10.4 CAO VO 2008-2010 bij deze commissie bezwaar aantekenen tegen het
besluit, dan wel het nieuwe besluit als hij zich niet kan verenigen met:
-

de waardering van zijn functie

-

de beschrijving van zijn functie in relatie tot de hem opgedragen taken.

Reglement
De taak, de samenstelling en de werkwijze van de Commissie zijn vastgelegd in een reglement dat na overleg
met de Commissie in 2003 is vastgesteld door zowel de Besturenraad en VBS.
Samenstelling van de Commissie
De Commissie is als volgt samengesteld:
Drs H. Koelewijn (voorzitter)
Dhr. J.O. Kruidenier (plv. voorzitter)
Dhr. drs A. Ossewaarde (lid gekozen namens besturen)
Dhr. J.A. Groeneveld (lid gekozen namens personeel/centrales)
Dhr. G.J.M. Voets (plv. lid gekozen namens besturen)
Dhr. W. den Hertog (plv. lid gekozen namens personeel/centrales)
Mw. mr A.C. Melis-Gröllers (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 bezwaren
In 2010 zijn er 8 bezwaren bij de Commissie ingesteld en is er 3 zaken een uitspraak gedaan.
In 2011 zijn er 12 bezwaren bij de Commissie ingediend en is er in 7 zaken een uitspraak gedaan.
2 zaken hadden 2 hoorzittingen nodig om tot een oordeel te komen. 1 bezwaar is schriftelijk behandeld.

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


Uitspraak 2010.004 Bezwaar tegen plaatsing in de functie Onderwijsassistent



Uitspraak 2010.103 Bezwaar van docent bewegingsonderwijs tegen aanstelling in LA met persoonlijke
toelage



Uitspraak 2011.113 Bezwaar van docent bewegingsonderwijs tegen aanstelling in LA met persoonlijke
toelage

Uitspraken 2011


FUWA 2011-074 Bezwaar tegen beschrijving en waardering van de functie van Klassenassistent;
verrichten van voorbehouden handeling behoort tot reguliere taak en moet niet worden beloond door
middel van een toelage



FUWA 2011-079 Bezwaar tegen beschrijving en waardering van de functie van Klassenassistent;
verrichten van voorbehouden handeling behoort tot reguliere taak en moet niet worden beloond door
middel van een toelage



FUWA 2011-081 Bezwaar tegen beschrijving en waardering van de functie van Klassenassistent;
verrichten van voorbehouden handeling behoort tot reguliere taak en moet niet worden beloond door
middel van een toelage



FUWA 2011-189 Bezwaar beschrijving en waardering functie Conciërge



FUWA 2011-194 Bezwaar tegen inhoud functieprofiel en waardering van de functie Preventief Ambulant
Begeleider

Mr. A.C. Melis-Gröllers
Secretaris
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