
 
Correspondentie: 

     AOb 
     Jaarbeursplein 22 
     Postbus 2875 
     3500 GW  UTRECHT 

      
        

 1/2  

 

 

 

Leden Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

t.a.v. mevrouw drs. E. de Kler 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

 

 
 
Datum 08-10-2014 Betreft  

Briefnr. 593022 HJ/HKC Inlichtingen  

 

 

Geachte leden van de Vaste Commissie, 

 

De gezamenlijke vakbonden die de werknemers uit de MBO-sector 

vertegenwoordigen wensen te reageren op het wetsvoorstel van 12 september 

2014, betreffende wijziging van onder meer de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 

inzake overgang van de wettelijke taken van de Kenniscentra Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (hierna: KBB’s) naar de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (hierna: SBB), dossiernummer 34026.  

 

De vakbonden zijn van mening dat door de bezuiniging van ruim € 60 miljoen en de 

daaruit voortvloeiende opgelegde efficiencyslag, de kwaliteit en expertise van het 

huidige personeel vermindert en verdwijnt. Dit zal de uitvoering van de nieuwe 

wettelijke taken die SBB onverkort op korte termijn moet gaan overnemen negatief 

beïnvloeden.    

 

Daarom vinden de vakbonden het onverantwoord dat de overgang van de expertise 

van de KBB’s naar SBB samenvalt met een bezuiniging van deze omvang. 

Weliswaar levert een samenvoeging van de werkzaamheden geclusterd in één 

organisatie een efficiencyslag op, maar op deze schaalgrootte is dit onverantwoord. 

Ook de Raad van State heeft in het advies (34 026 nr 4, pagina 5) vraagtekens 

gezet bij de opbrengst van déze efficiencyslag en refereert aan de brede 

herwaardering van 2010 met een te verwachte opbrengst van € 40 miljoen.  

De vakbonden pleiten daarom voor minder bezuiniging.   

 

De personele gevolgen genoemd in artikel V van het voorstel van wet, met name 

het overnemen van personeelsleden die zijn belast met wettelijke taken alsmede de 

uitkeringen van gewezen personeelsleden die waren belast met de wettelijke taken, 

dienen door de minister van OCW te worden geborgd. Dit betreft zowel 

personeelsleden in dienst bij de KBB’s alsmede personeelsleden in dienst bij de aan 

de KBB’s gelieerde stichtingen.  

Door het niet willen garantstellen van de financiën door de minister van OCW van 

met name personeelsleden met wettelijke taken werkzaam bij de bovengenoemde 

gelieerde stichtingen, zijn vakbonden en werkgevers niet in staat om een afdoende 

Sociaal Plan overeen te komen. De vakbonden zijn dan ook van mening dat de 

minister van OCW haar verantwoordelijkheid in dezen dient te nemen.   

 

Met deze oproep hopen wij u ervan te hebben overtuigd dat bovenstaande 

bezuiniging ongewenst is en tot onverantwoord verlies van werkgelegenheid en 

expertise leidt.  
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De vakbonden doen dan ook een dringend beroep op de leden van de Tweede 

Kamer om te bewerkstellingen dat de omvang van de bezuiniging wordt verminderd 

en de frictiekosten voor flankerend personeelsbeleid worden bekostigd en geborgd 

door de minister van OCW.  

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan zijn wij u graag van dienst.  

 

AOb, Lisa Westerveld: lwesterveld@aob.nl of 06-22991579 

CNVO, Martin van Oosten: mvanoosten@cnvo.nl of 06-53204736 

FvOv/UNIENFTO, Jan van den Dries: jvandendries@planet.nl of 06-53534910  

ABVAKABO FNV: Resselbrugge@abvakabo.nl of 06-11766935 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de vakbonden, ABVAKABO FNV, AOb, CNV Onderwijs, FvOv/UNIENFTO 

 

 
 

Andre Steenhart 

dagelijks bestuurder Algemene Onderwijsbond  
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