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Aanleiding  

 
Binnen Noventa zijn diverse personeelsleden werkzaam die in een (familie of partner) relatie staan 
tot een ander personeelslid. Zo komt het voor dat man en vrouw, ouder en kind, 
ongehuwde/samenwonende partners allebei voor Noventa werken, zij het op verschillende scholen. 
Het lijkt wenselijk met elkaar afspraken te maken over situaties die wel en niet acceptabel zijn. 
 
 
Opmerking vooraf 

 
Onder personeelsleden worden in deze notitie verstaan: alle personeelsleden van Noventa, dus ook 
de stafmedewerkers, directeuren en de algemeen directeur.  

De volgende situaties kunnen voorkomen: 

1. Personeelsleden die een (familierechtelijke) relatie met elkaar hebben en die beiden werken 
voor Noventa, maar niet op dezelfde school. 
 
Het lijkt niet nodig regels te formuleren voor situaties waarin personeelsleden, die in een 
(familie) relatie tot elkaar staan, op verschillende scholen van Noventa werken. In die 
situaties zullen niet snel spanningen optreden op de scholen vanwege de bestaande (familie) 
relaties. Ook is er geen sprake van een bepaalde gezagsverhouding ten opzichte van elkaar. 
Ten opzichte van de algemeen directeur en de beleidsmedewerker personeelszaken 
(werkzaam op het stafbureau) is er wel sprake van een hiërarchische verhouding en dat 
betekent dat binnen de stichting Noventa geen familieleden/partners van beide genoemde 
functionarissen benoemd kunnen worden. 
 

2. Personeelsleden die een familierechtelijke- of partnerrelatie met elkaar hebben en die 
beiden werken op dezelfde school.  
 
Voor deze gevallen lijkt het wenselijk nadere regels af te spreken. Vooropgesteld wordt dat 
het bestaan van bepaalde (familie) relaties in de derde graad (neven/nichten) binnen het 
team van een school mogelijk moet zijn. 

Voor de volgende situaties lijken nadere afspraken wenselijk: ·- er is sprake van een 
familierelatie/bloedverwantschap in de 1e graad en 2e graad; ·- er sprake van huwelijkspartner of 
partnerschap op basis van een samenlevingscontract of samenwonen zonder 
samenlevingscontract. 
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Regels inzake familie- en partnerrelaties  

1. Familieleden en partners kunnen allebei werkzaam zijn voor Noventa, mits op verschillende 
scholen. 
 

2. Personeelsleden waartussen sprake is van een bloedverwantschap tot in de 1e/2e graad, 
echtgenoten en partners met of zonder een samenlevingscontract kunnen niet werkzaam 
zijn op dezelfde school.  

Op deze regel zijn enkele uitzonderingen en bepalingen van toepassing. Dat zijn:  
Een tijdelijke benoeming moet mogelijk zijn, mits daardoor geen herbenoemingsverplichting ontstaat 
(bijvoorbeeld: de dochter van de directeur heeft een lesbevoegdheid en springt bij hoge nood in als 
invalkracht). 

 
Wanneer de onder 2 genoemde situatie naderhand (wanneer beiden reeds werkzaam zijn aan een 
school) ontstaat wordt, in overleg met het stafbureau, naar een oplossing gezocht waardoor de 
situatie wordt opgeheven. Die oplossing zal voornamelijk bestaan uit overplaatsing van één van 
beide personeelsleden naar een andere Noventa-school. Ontslag van één van beiden is niet aan de 
orde. Beiden hebben immers een benoeming bij Noventa. Overigens maakt artikel 10.6 van de CAO-
PO in een dergelijk geval een gedwongen (dus zonder instemming van de over te plaatsen persoon) 
overplaatsing mogelijk (mits zorgvuldig beargumenteerd). Die overplaatsing kan om school-
organisatorische redenen maximaal een jaar na het ontstaan van de relatie uitgesteld worden. 

In geval het hier de functionarissen algemeen directeur of beleidsmedewerker personeelszaken 
betreft zal in overleg met de betrokkenen naar een oplossing gezocht moeten worden, die de 
ontstane situatie binnen 1 jaar na het ontstaan van de familie (1e/2e graad) /partnerrelatie opheft 
(één van de partners beëindigd het dienstverband). 

Denkbaar is ook dat personeelsleden die op dezelfde school werken in een (familie) relatie tot elkaar 
komen te staan die op zichzelf niet problematisch is vanuit het perspectief van de schoolorganisatie, 
maar dat betrokkenen zelf deze situatie willen opheffen. In dat geval kan altijd, in overleg met het 
stafbureau, via overplaatsing binnen Noventa een oplossing gevonden worden.  
 

3. Bestaande situaties 
Binnen Noventa is op dit moment geen sprake (oftewel niet bekend) van bestaande situaties 
waarin personeelsleden in (familie 1e/2e graad) relatie tot elkaar staan, werkzaam zijn op 
dezelfde school.  

Buitenpost augustus 2015 

 

Toelichting : 

Familie 1e graad – ouder – kind (ook aangetrouwd) 

Familie 2e graad – broer/zus (ook aangetrouwd zwager/schoonzus) en grootouders 

Familie 3e graad – oom/tante, neven/nichten (ook aangetrouwd)   


