
 

 

 

Samenvatting advies over de ontwerp-Landsverordening functiehuis onderwijspersoneel 

De Raad van Advies heeft op 27 juni 2016 advies uitgebracht over de ontwerp-landsverordening 
houdende regels met betrekking tot de bezoldiging van het personeel dat werkzaam is in het 
door de overheid bekostigde onderwijs. Hiertoe behoren het openbaar en het bijzonder 
onderwijs en de Universiteit van Aruba. 

De reikwijdte van het ontwerp is echter breder dan alleen het invoeren van een nieuwe 
salarisstructuur voor de onderwijssector. Er worden bijvoorbeeld ook voorstellen gedaan over de 
vaststelling van uniforme normen voor functionerings- en beoordelingsgesprekken en 
veranderingen in de huidige waarnemingsstructuur. Hoewel de Raad het belang van een 
uniforme salarisstructuur erkent, wijst hij erop dat het stellen van wettelijke regels over zaken 
waarover het bijzonder onderwijs momenteel een zekere mate van beleidsvrijheid heeft, weleens 
het eigen karakter van het bijzonder onderwijs zou kunnen aantasten. Dit zou in strijd zijn met 
artikel I.20 van de Staatsregeling dat de vrijheid van onderwijs waarborgt. Geadviseerd wordt dan 
ook het ontwerp zodanig aan te passen dat dit recht voldoende wordt gegarandeerd. 

Voor een goede uitvoering en implementatie van het ontwerp is het van belang dat er voldoende 
draagvlak bestaat in het onderwijsveld. De Raad vindt dat de toelichting hierover nog 
onvoldoende informatie geeft. Ook is het vanuit het oogpunt van de rechtsbescherming 
noodzakelijk dat er voldoende voorlichting wordt gegeven over het proces van (hernieuwde) 
inschaling van personeelsleden. De consequenties van de invoering van het nieuwe 
bezoldigingsstelsel voor de rechtspositie van enerzijds het onderwijspersoneel dat als ambtenaar 
is aangesteld en anderzijds het onderwijspersoneel dat als arbeidscontractant werkzaam is, 
kunnen namelijk ingrijpend zijn. Dit proces moet op een transparante manier plaatsvinden en 
met de nodige procedurele waarborgen worden omkleed. Voor alle belanghebbenden moet 
duidelijk zijn hoe het proces verloopt, wie welke beslissingen neemt en hoe men eventueel in 
bezwaar en beroep kan gaan tegen een beslissing. Bovendien is het van belang dat het proces op 
een zorgvuldige manier plaatsvindt. Voor de herinschaling van ongeveer 2000 personeelsleden 
moet voldoende tijd  ingepland worden. De wens van de regering om het ontwerp op 1 augustus 
a.s. in werking te doen treden vindt de Raad weinig realistisch.   

Ook is het van belang dat de financiële paragraaf in de toelichting wordt uitgebreid met 
informatie dat duidelijk maakt (1) wat de te verwachte meerkosten zijn in personeelskosten ten 
opzichte van de huidige bezoldigingsstructuur, onderverdeeld naar salaris en werkgevers-
bijdragen (inclusief de pensioenbijdragen) en (2) wat de gemoeide technische en administratieve 
kosten zijn van de invoering van het voorgestelde functiehuis. 
 
Bij dit advies heeft de Raad het dictum 3 gegeven, luidende: 

De Raad kan zich met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp verenigen en geeft u in 
overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 
 
 



De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van de volledige tekst van het advies van de Raad van Advies ligt 
op grond van artikel 6 en 7, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur bij de minister 
van Justitie.  
 
De in dit geval van toepassing zijnde bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 1999 no. 
12) luiden: 
 
Artikel 6: 

1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar:  
a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Raad van 
Advies (AB 1992 no. GT 3) uitbrengt;  

2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke regelingen geschiedt door de minister van Justitie.  
 
Artikel 7, eerste lid, onder a:  
De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geschiedt, voor zover het betreft adviezen over 
door de regering bij de Staten ter goedkeuring aan te bieden ontwerpen van landsverordeningen alsmede adviezen 
over ontwerpen van rijkswetten: gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten; 

 

 


