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: de positie van de commissies van beroep in het bijzonder onderwijs na
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Utrecht, 14 februari 2014
Geachte heer,
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Werk en zekerheid in de Tweede Kamer is
door de leden Dijkgraaf en Schouten een amendement ingediend dat inhoudt dat voor
het onderwijzend en docerend personeel net als onder de huidige regelgeving geen
preventieve ontslagtoets geldt. De Commissies van Beroep blijven voor het bijzonder
onderwijs bestaan.
De AOb heeft kennis genomen van de Brief van de Werkgroep Verbetering positie
Commissies van Beroep d.d. 14 februari 2014 aan U en de Vaste Kamercommissie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De AOb onderschrijft deze brief. De AOb is het eens
met de conclusie dat aanvaarding van het amendement niet leidt tot het behoud van de
huidige commissie van beroep. Ook deelt de AOb de mening dat aanvaarding van het
amendement slechts tot gevolg zal hebben dat het personeel in het bijzonder onderwijs
onder het nieuwe recht, vanwege het ontbreken van de preventieve toets, een slechtere
rechtspositie krijgt dan andere werknemers.
De AOb wacht met veel belangstelling het rapport van de werkgroep af waarin aan
sociale partners een advies wordt uitgebracht om de commissies van beroep om te
vormen tot een scheidsgerecht, dat met uitsluiting van de burgerlijke rechter, een voor
partijen bindende uitspraak doet in alle geschillen betreffende de individuele
arbeidsovereenkomst in het onderwijs. Dat biedt de mogelijkheid tot een volwaardige en
onderwijsspecifieke geschillenbeslechting.
De AOb vraagt u daarom het amendement, ook als dit wordt aangepast in die zin dat een
beperkte groep wordt uitgezonderd van de preventieve ontslagtoets, te ontraden.
Deze brief is ook verstuurd naar de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en Vereniging
Hogescholen.
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Met vriendelijke groet,

Drs. W.T.G. Dresscher
Voorzitter AOb
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