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Basis 

Wet en regelgeving N.v.t. 

Archief CvB PZ 0.5.1 

Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Status Data Opmerkingen 

Concept (versie/datum) 16-02-2016 Informatienotitie 

Goedkeuring (DO / CvB) CvB /03-03-2016   

Inspraak (ad-

vies/instemming (G)MR) 

n.v.t.  

Vastgesteld 
(door/datum) 

CvB / 03-03-2016  

in werking op (datum) 03-03-2016  
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1. Inleiding 
Medio 2015 zijn de VBKO en de Besturenraad gefuseerd en onder de naam 

“Verus” verder gegaan. 

Tot die datum was de scholengroep, gezien ons denominatieve verleden,  lid 

van beide organisaties. 

In het verleden waren wij via de VBKO en de Besturenraad aangesloten bij 

verschillende landelijke klachten- en beroepscommissies.  

Door ons lidmaatschap van Verus, zijn wij nu automatisch aangesloten op die 

commissie binnen een gemeenschappelijk orgaan “Geschillencommissies Bij-

zonder Onderwijs (GCBO)”.  

Met uitzondering van medezeggenschapgeschillen zijn alle regelingen nu op 

één punt geconcentreerd. 

De CGBO is een samenwerkingsverband van alle landelijke klachten-,  

beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies, ingesteld door ondermeer 

Verus. 

Het is het enige samenwerkingsverband in Nederland dat de kringenrecht-

spraak in het bijzonder onderwijs op basis van richting organiseert en 

combineert. 

 

In deze notitie treft u een overzicht aan van de verschillende commissies, 

het soort klachten dat zij in behandeling nemen, de adresgegevens etc. 

 

2. Overzicht 

2.1 Klachtencommissies 

Waarover: Klachten over gedragingen en/of beslissingen dan wel het nala-

ten van gedragingen en/of het niet nemen van beslissingen van een 

functioneel bij de school betrokken persoon of orgaan. 

Wie kan klagen over wie: Iedereen die op de een of andere manier bij de 

school betrokken is, kan een klacht indienen. Dat zijn niet alleen de  

(oud-)leerlingen en hun ouders, maar ook leraren, onderwijsondersteunend 

personeel, de directeur of de rector. Uw klacht moet gaan over iemand die 

ook bij de school betrokken is: de directeur, de rector, het schoolbestuur, 

een leerkracht een leerling, ouder, vrijwilliger, stagiaire, conciërge, overblijf-

kracht of ander ondersteunend personeel. De commissie vindt het belangrijk 

dat de klacht eerst wordt besproken met degene om wie het gaat, of met de 

schoolleiding. 

Termijn: Binnen een jaar (tenzij… zie hiervoor de procedure). 

Hoe indienen: Schriftelijk met behulp van een ondertekende brief aan: 

GCBO, postbus 394, 3440 AJ  WOERDEN of per email info@gcbo.nl 

Voor de verdere procedure: Zie de site van de GCBO: 

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

Op deze site staat ook een klachtenformulier. 

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
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2.2 Bezwarencommissies 

Waarover: Bezwaren t.a.v. de functiewaardering, indien betrokkene zich 

niet kan verenigen met een bestuursbesluit over de waardering of beschrij-

ving van zijn functie of over de procedure die is gevolgd. 

Wie kan bezwaar maken: Alle werknemers van de school of instelling. 

Termijn: Binnen zes weken na ontvangst van het schriftelijk besluit van de 

werkgever. 

Hoe indienen: Schriftelijk met behulp van een ondertekend en getekend 

bezwaarschrift aan: 

Secretariaat de bezwarencommissie functiewaardering GCBO, postbus 394, 

3440 AJ  WOERDEN. 

Voor de verdere procedure: Zie de site van de GCBO: 

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

 

2.3 Beroepscommissies 

Waarover: Beroep is mogelijk tegen de volgende besluiten van het school-

bestuur: 

1. Ontzegging van de toegang tot de school. 

2. Oplegging van een disciplinaire maatregel. 

3. Schorsing. 

4. Het direct of indirect onthouden van promotie. 

5. Het verminderen van de omvang van uw aanstelling. 

6. De beslissing van het bestuur om uw functie in het risicodragend deel 

van de formatie te plaatsen, waardoor u met ontslag wordt bedreigd. 

7. De aanwijzing van u boven de reguliere formatie, voortvloeiend uit 

een algemeen verbindend voorschrift, die op termijn kan leiden toe 

ontslag of beëindiging van een verlengd tijdelijk dienstverband. 

8. Overplaatsing naar een andere school of andere scholen waar u 

werkzaamheden moet gaan verrichten. 

9. De overige besluiten die bij of krachtens wet voor beroep vatbaar zijn 

of worden verklaard. 

Wie kan bezwaar maken: Alle werknemers van de school of instelling, OP 

en OOP. 

Termijn: Binnen zes weken na ontvangst van het schriftelijk besluit van de 

werkgever. 

Hoe indienen: Schriftelijk met behulp van een ondertekend en getekend 

bezwaarschrift aan: 

Secretariaat de beroepscommissie GCBO, Postbus 394, 3440 AJ  WOERDEN. 

Voor de verdere procedure: Zie de site van de GCBO: 

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

 

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
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2.4 Geschillencommissies DGO 

Waarover: Beroep is mogelijk als bevoegd gezag en vakorganisaties over 

een bepaald onderwerp, ook na hernieuwd overleg, geen overeenstemming 

kunnen krijgen. 

Wie kan bezwaar maken: Bevoegd gezag van de school of instelling of de 

vakorganisaties. 

Termijn: Binnen tien werkdagen nadat is geconstateerd dat er geen over-

eenstemming kan worden verkregen. 

Hoe indienen: Schriftelijk met behulp van een verzoekschrift aan de betref-

fende commissie: 

Secretariaat de geschillencommissie DGO, postbus 394, 3440 AJ  WOERDEN 

Voor de verdere procedure: Zie de site van de GCBO: 

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

 

2.5 Geschillencommissie Medezeggenschap 

Waarover: Beroep is mogelijk bij een geschil over instemming, advies of 

andere medezeggenschapkwesties, als bevoegd gezag en (G)MR over een 

bepaald onderwerp het niet eens worden. 

Wie kan bezwaar maken: Bevoegd gezag of de (gemeenschappelij-

ke)medezeggenschapsraad van de school of instelling. 

Termijn: Binnen zes weken nadat is geconstateerd dat:  

er geen instemming kan worden verkregen en het bestuur hiervan medede-

ling heeft gedaan (de termijn daarvoor is max. drie maanden). 

Binnen zes weken nadat geen positief advies kan worden verkregen. 

Binnen zes weken nadat er een reglementsgeschil is opgetreden. 

Er is geen termijn bij een interpretatiegeschil van de WMS. 

Hoe indienen: Schriftelijk of per mail met behulp van een verzoekschrift 

aan de landelijke commissie voor geschillen WMS: 

p/a/  Stichting Onderwijsgeschillen, Zwarte woud 2, 3524 SJ Utrecht. 

Voor de verdere procedure: Zie de site van de GCBO: 

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

Of de site van Onderwijsgeschillen: 

www.onderwijsgeschillen.nl 

 

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/

