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COMBINATIEFUNCTIES
De afdeling individuele rechtspositie biedt hulp en bijstand bij allerhande vragen en problemen
die voortvloeien uit de werksituatie van leden van de KVLO. Deze juridische bijstand geldt voor
leden werkzaam in en buiten het onderwijs.
Om een indruk te geven van de zaken die dagelijks op de afdeling Rechtspositie behandeld worden in deze rubriek een selectie uit gestelde vragen of een uitleg over veelvoorkomende of actuele rechtspositionele zaken. Door: mr. Sandra Roelofsen

Ook bij de buitenschoolse opvang, het onderwerp van deze

Uit het onderzoek blijkt dat zowel de gemeenten, de scholen

Lichamelijk Opvoeding, zal bewegen en sport een prominente

als de combinatiefunctionarissen zelf de voorkeur hebben

rol gaan spelen, althans dat is de inzet van vele plannen, pro-

voor één aanstelling met één werkgever en één CAO. De com-

jecten en beleidsprogramma’s.

binatiefunctionarissen geven de voorkeur aan een aanstelling

Vanuit het idee van een integrale aanpak stellen de ministeries

binnen het onderwijs mede vanwege de goede collectieve ar-

van OCW en VWS vanaf 2008 bedragen beschikbaar voor de

beidsvoorwaarden én omdat de functionaris graag deel uit-

realisering van 2500 combinatiefuncties tussen scholen, sport-

maakt van het schoolteam en van het schoolritme (lees: be-

verenigingen en culturele instellingen.

schikbaarheidroosters en schoolvakanties).

Combinatiefuncties worden dan gezien als functies voor pro-

Ook vanuit de KVLO heeft één aanstelling bij de onderwijs-

fessionals die bij één werkgever in dienst zijn, maar werkzaam

werkgever de voorkeur. Vanwege de door de functionarissen

zijn in of ten behoeve van meerdere sectoren, zo stellen de

in het onderzoek genoemde redenen maar vooral vanuit de

staatssecretarissen Bussemaker (VWS) en Dijksma(OCW) in

gedachte dat goed onderwijs in bewegen en sport de basis legt

de koersbrief over dit onderwerp van augustus 2007.

voor succesvolle combinatiefuncties. Daarmee sluit de KVLO

Wat heeft dit alles nu met (individuele) rechtspositie te ma-

haar ogen niet voor het feit dat de combinatiefunctie meer

ken? Heel veel!

vraagt dan alleen pedagogische kwaliteiten, maar ook vaardig-

Stel dat de (brede) basisschool de werkgever is en je daarmee

heden vraagt op het gebied van organiseren en management

als aangestelde combinatiefunctionaris valt onder de CAO-

van bewegen en sport. Voor de inhoud en omschrijving van de

PO. Wat betekent dat voor de inhoud van je functie, de taken

combinatiefunctie wordt daarom door de KVLO een voorstel

en werkzaamheden die van je worden verwacht, de deskun-

gedaan in de programmaraad die zich bezighoudt met imple-

digheid die van je wordt gevraagd, de combinatie van lesge-

mentatie van de combinatiefuncties in de praktijk.

vende en organisatorische taken, de tijden waarop je werkt?

Dit sluit aan bij een aanbeveling uit het genoemde onderzoek

Kan je in het kader van samenwerking met verenigingen

van de SGBO: ‘Eén aanstelling bij een schoolbestuur leidt tot

’s avonds, in het weekend, in de vakanties worden ingezet?

inbedding van de combinatiefunctie in de formatie van de

Of is een gemeente of een stichting sportservice de werkgever

school. Voor het structureel maken van de combinatiefunctie is

en word je voor bepaalde uren ingezet in de school voor het

een aanstelling bij de school wenselijk’.

geven van gymlessen en na school als begeleider of organisa-

Het onderzoek van de SGBO: ‘School en sport werken samen’

tor van sport-en beweegprojecten. Onder welke CAO val je

is voor belangstellenden te vinden op onze website:

dan en is de aangeboden functie dan qua salaris en overige

www.kvlo.nl / rechtspositie / individuele rechtspositie.

voorwaarden vergelijkbaar met de onderwijs CAO? Welk opleidingsniveau wordt gevraagd en wat betekent dat voor de be-

Hebt u vragen over deze of andere zaken op rechtspositioneel

voegdheidsvereisten in het onderwijs?

gebied dan kunt u zich wenden tot de afdeling IRP, te bereiken

In opdracht van de Alliantie School & Sport samen sterker

per e-mail: irp@kvlo.nl en dagelijks van 12.30-16.30 uur op

heeft het SGBO (het onderzoek- en adviesbureau van de Vere-

telefoonnummer 030 693 7678.

niging Nederlandse Gemeenten) een onderzoek uitgevoerd
onder de nu al in het land voorkomende combinatiefuncties
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